A 2015. 08. 27-től hatályos Agrár Széchenyi Kártya
kezességi Üzletszabályzat módosításának részletei
Tisztelt Partnereink!
Az alapítvány módosította az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatát, amely
2015. augusztus 27-én lép hatályba.
A módosítások az alábbi témaköröket érintik:
1.
2.
3.
4.
5.

Kezességgel biztosított összeg emelése
Adósra és kezesre vonatkozó egyes előírások törlése
Alapítványi támogatásnak minősülő kezesség
Hitelkiváltás szabályának enyhítése
Egyéb módosítások

1. Kezességgel biztosított összeg emelése
Az Alapítvány megvizsgálta az Agrár Széchenyi Kártya program feltételeit és a következő
módon kiterjeszti azt annak érdekében, hogy segítse a mezőgazdasági gazdálkodók
rendelkezésére álló források bővülését, likviditásuk javítását:
 az Agrár Széchenyi Kártya felső határát megemeljük 25 millió forintról 50 millió
forintra,
 a tárgyi fedezet nélküli igénybe vehető hitelösszeg felső határát 15 millió forintról 25
millió forintra emeljük,
 az egy éves gazdálkodói múlttal még nem rendelkező fiatal gazdák számára elérhető,
legfeljebb 10 millió forint összegű hitelkeret felső határát megemeljük 15 millió
forintra.
 az adósra és kezesre vonatkozó egyes előírások eltörlése a jelen összefoglaló 2.
pontjában foglaltak szerint,
 az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség kiterjesztése a jelen összefoglaló 3.
pontjában foglaltak szerint,
2. Adósra és kezesre vonatkozó egyes előírások törlése
Az Agrár Széchenyi Kártyán kívüli könnyített fedezetű hitelek esetében a közelmúltban
egyszerűsítettük az adósra és kezesre vonatkozó feltételrendszert, amely könnyítésekkel
összhangban van az ASZK Kezességi Üzletszabályzat is.
A módosítás keretében az Alapítvány törli – a bank által vizsgálandó azonosítási feltételek
köréből – az alábbi, csak ügyfélnyilatkozat alapján vizsgált előírásokat:

 könnyített fedezetű ASZK Folyószámlahitel adósa nem kezese más könnyített
fedezetű hitelnek, és kártya-típusú hitelnek,
 a kezes nem adósa más könnyített fedezetű hitelnek,
 egyéni vállalkozó/őstermelő/egyéni cég tagja nem adósa ASZK Folyószámlahitelnek,
valamint magánszemélyként nem vállalt kezességet ASZK Folyószámlahitelhez.
A fenti előírások törlésével egyidejűleg a könnyített fedezetű, valamint a kártya típusú hitel
fogalmakat is töröltük az ASZK Kezességi Üzletszabályzatból.
3. Alapítványi támogatásnak minősülő kezesség
Az Agrár Széchenyi Kártyára is kiterjesztjük a 2014. január 1-jétől bevezetett, költségvetési
viszontgarancia nélkül, az Alapítvány saját kockázatára nyújtott alapítványi támogatásnak
minősülő kezesség igénybe vételét. A konstrukció eddigi gyakorlatában elutasításra kerültek
azok a kérelmek, ahol nem állt a vállalkozás rendelkezésére elegendő szabad de minimis
támogatási keret a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet alapján biztosított kamattámogatás és
kezességi díjtámogatás együttes igénybevételére.
Az Agrár Széchenyi Kártya igénybe vételének továbbra is feltétele, hogy a
kamattámogatásra szabad de minimis támogatási keret álljon rendelkezésre. Azonban, ha a
támogatási keret a garanciatámogatásra már nem elég, akkor a bank döntése alapján az
alapítványi támogatásnak minősülő kezesség is igénybe vehető. Természetesen lehetőség
van a piaci díj igénylésére is, amely mögött állami viszontgarancia áll, viszont magasabb a
díja. A vállalkozás számára előnyösebb az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség,
melynél az alapítvány lemond az állami viszontgaranciáról, kizárólag saját kockázatra nyújt
kezességet, így nem minősül állami támogatásnak, mégis a piaci díjnál lényegesen
alacsonyabb díj mellett vehető igénybe. Az alapítványi támogatásnak minősülő kezesség
díja a kezesség összegére vetítve 1 százalék évente, segítségével olyan gazdálkodók
számára nyílik meg az Agrár Széchenyi Kártya igénybe vétele, akik eddig nem jutottak
hitelhez.
4. Hitelkiváltás szabályának enyhítése
A jelenlegi szabályok szerint az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban hitelkiváltásra
kizárólag ugyanazon pénzügyi intézménynél kerülhet sor, azaz az új hitelt kizárólag
ugyanazon pénzügyi intézmény nyújthatja, amellyel a korábbi kiváltással érintett hitelügylet
megkötésre került. Az Alapítvány – a Földművelésügyi Minisztériummal és a KAVOSZ Zrt.vel folytatott egyeztetések eredményeként lehetőséget teremt a bankváltással történő
hitelkiváltásra is. Ennek módját egy új Eljárásrend szabályozza, mellyel összhangban az
ASZK Kezességi Üzletszabályzat VI. 1. pontja kiegészül az alábbi hatálybalépési feltétellel:


„bankváltással történő ASZK hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelt nyújtó
pénzügyi intézmény által kiállított – a korábbi hitelügylet megszűnéséről szóló –
igazolás másolatának megküldése az Alapítvány számára.”

5. Egyéb módosítások
Módosul az ASZK azonosítási checklist c. dokumentum, valamint fentieken kívül további,
formai módosításokat is tettünk.
Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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