A 2016.04.01-től hatályos Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2016. április 1-jétől módosítja az általános és
speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó
Üzletszabályzatát.
Az Üzletszabályzat módosítása a következőket érinti:
1.
2.
3.
4.

Speciális feltételű kezességek megszüntetése
Előzetes ügyfélminősítéshez kapcsolódó kedvezmény bevezetése
NAV adóigazolás elnevezésének és beküldési szabályainak módosulása
Egyéb

1. Speciális feltételű kezességek megszüntetése
Jelenleg az Üzletszabályzat megkülönbözteti az általános és a speciális feltételű kezességet.
A speciális feltételű kezességek meghatározott hitelcélokra irányulnak (pl. közraktári
finanszírozás), feltételeik az Üzletszabályzat általános kondícióitól eltérnek, ahhoz
viszonyítva könnyítést, kedvezményt tartalmaznak.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint azonban a banki termékek sajátosságaihoz igazodó
eltérő igényeket egyedi termék-megállapodásokkal hatékonyabban tudja kiszolgálni az
Alapítvány. Mivel a speciális kezesség igénybevétele iránt kevés igény mutatkozott, annak
megszüntetése mellett döntöttünk. Amennyiben az Üzletszabályzat általános feltételeitől
eltérő konstrukcióra van igényük, kérjük, jelezzék felénk, és egyedi termék-megállapodás
keretében igyekszünk megoldást találni.
2. Előzetes ügyfélminősítéshez kapcsolódó kedvezmény bevezetése
Megteremtjük a lehetőséget, hogy az Alapítvány a vele közvetlen kapcsolatba lépő
vállalkozások számára – előzetes ügyfélminősítés alapján – a kezességi díjból kedvezményt
nyújtson (Hirdetmény I.4. pont).
3. NAV adóigazolás elnevezésének, valamint elektronikus kezességigénylés esetén a
beküldés szabályainak módosulása
Az Alapítvány Üzletszabályzatának jelenlegi rendelkezései alapján, elektronikus úton történő
kezességi szerződéskötés esetén a kezességi igényléshez szükséges egyes
dokumentumokat, így a NAV adóigazolást is, a kezesség beváltásakor eredeti példányban
1

meg kell küldeni az Alapítvány részére. Az elmúlt időszakban gyakorlattá vált, hogy a
pénzügyi intézmények a NAV adóigazolást elektronikusan igénylik, majd a NAV elektronikus
aláírásával ellátott, így hitelesnek minősülő igazolást a kezesség igénylésével egyidejűleg
megküldik az Alapítvány számára. Jelen Üzletszabályzat módosítás keretében ezen
gyakorlatot rögzíti az Alapítvány, tehát a pénzügyi intézménynek az elektronikus úton igényelt
adóigazolást a beváltáskor nem, csak a kezességi igénylésekor szükséges megküldeni.
Papíralapú kezességigénylés esetén a folyamat nem változik.
Továbbá a NAV az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek
módosulása folytán 2016. január 1-jétől együttes adóigazolás helyett adóigazolást bocsát ki,
ezért a jogszabályi változásnak megfelelően a jelenlegi együttes adóigazolás elnevezés
módosításra került az Üzletszabályzatban.
4. Egyéb
Az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi
termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó
Üzletszabályzat elnevezése egyszerűsödött Üzletszabályzatra.
Rögzítésre került az Üzletszabályzatban, hogy az Alapítványnál a naplóbejegyzések
gyűjtését és elemzését – az Alapítvány egyes informatikai rendszereinek üzemeltetési
támogatási tevékenységének keretében – 2016. január 18-tól a Brightdea Solutions Kft.
végzi.

Módosuló dokumentumok
Az Üzletszabályzat fenti módosításai az Útmutatóban is átvezetésre kerültek.

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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