A 2017.06.01-től hatályos Agrár Széchenyi Kártya
Kezességi Üzletszabályzat módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2017. június 1-től módosítja az Agrár
Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát (a továbbiakban: ASZK Üzletszabályzat).
II.3./ 1.2
A KAVOSZ és a pénzügyi intézmények kérése alapján könnyítést vezetünk be az ASZK
hitelszerződések kiváltása, megújítása esetén. Az új szabály értelmében az eredeti
szerződés lejárata és az új szerződés aláírása közötti engedélyezett időintervallum 60
nap helyett 90 napra nő, így az ASZK Üzletszabályzat II. 3. / 1.2. pontja módosul.
Ugyanezen bekezdés azzal a speciális esettel is kiegészül jelen módosítás során, amikor az
adós elhalálozását követően az örökös átveszi a vállalkozás működtetését, és az elhunyt
adós ASZK szerződését hitelkiváltás keretében átvállalja. Ebben az esetben a korábbi
szerződés lejárata és az új szerződés aláírása között legfeljebb 180 napos időszakot
rögzítettünk.
VII.2.
Az ASZK Üzletszabályzat kezességi szerződés módosítására vonatkozó VII.2. pontja
kiegészítésre került egy speciális esetre vonatkozó ASZK szerződés módosítására
lehetőséget adó rendelkezéssel.
Az új szabály értelmében csődeljárás és
adósságrendezési eljárás során módosuló hitelszerződésekre is - futamidő hosszabbítás
és hitelösszeg változás esetén - kiterjed az eredeti szerződéshez rögzített AVHGA járulékos
kötelezettségvállalás. Az ASZK módosítást a PartnerWeb rendszerben nem kell
rögzíteni, viszont a pénzügyi intézményt arra kérjük, hogy
 a csődegyezséget,
 az adósságrendezési megállapodást,
 az adósságrendezési egyezséget, illetve
 az adósságtörlesztési határozatot
annak létrejöttétől számított 30 napon belül az Alapítványnak tájékoztatásul küldje meg
papír alapon.
VIII.8
Az ASZK Üzletszabályzat VIII. Adatszolgáltatásról szóló része is kiegészítésre került a 8.
ponttal, összhangban az Alapítvány általános ügyekre irányadó Üzletszabályzatával.
A bevezetésre került szabály szerint a pénzügyi intézmény tájékoztatni köteles az
Alapítványt a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, amennyiben a szerződésben
szereplők – pl, adósok, kezesek - adósságrendezési eljárást kezdeményeztek vagy

adósságrendezési eljárás hatálya alá kerültek, illetőleg amennyiben az eljárás során
egyezség megkötésére került sor velük.
Ilyen esetekben az Alapítvány az eredeti fedezettel megegyező értékű biztosíték
nyújtására fogja felhívni a pénzügyi intézményt. A beváltás pénzügyi teljesítését
követően is szükséges fentieknek eleget tenni.
XI. 8 és XI. 11.
Kérjük a követeléskezelésben érintett banki kollégákat az ASZK
Üzletszabályzat XI. fejezetének és fenti VIII.8 fejezetének áttekintésére!

Kezességi

Az alapítványi kezesség beváltása fejezet XI.8 és XI.11 pontja is módosításra került a
jogszabályi környezet változására tekintettel. Módosításra került az adósságrendezési eljárás
és a csődeljárás vonatkozásában a beváltás idejének lehetséges határideje, az
adósságrendezési eljárás, valamint csődeljárás alatt alkalmazandó szabályok
vonatkozásában, különös tekintettel a beváltás szünetelésére és a beváltási határidőkre. Az
alapítványi rendelkezések közötti koherencia megteremtése érdekében az üzletszabályzati
szabályokhoz hasonlóan módosítottuk az ASZK Üzletszabályzatot is.
Egyebek
A fentieken túl az alapítványi támogatás elnevezés átírásra került saját kockázatú
kezességre az ASZK Üzletszabályzatban.

Budapest, 2017.05.29.
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