A 2018.09.10-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2018. szeptember 10-től módosítja
Üzletszabályzatát az alábbiaknak megfelelően, valamint megújítja a PartnerWeb kezesség
igénylő rendszerét.
I. Részgaranciára vonatkozó szabályok törlése
Tekintve, hogy az Üzletszabályzat már régóta nem tartalmaz a kezességvállalási mérték
minimumára (korábban minimum 20% volt) vonatozó korlátozást, a részgarancia (egy
hitelügylet adott részére vonatkozó kezesség) szabályainak relevanciája megszűnt. Ennek
eredményeként a kezesség igénylésének rögzítése egyszerűsödik, ugyanis a szerződés
összege egyértelműen megfeleltethető a kezességgel biztosítandó tőke, azaz a hitel
összegével.
➢ Ennek megfelelően az alábbi definíciókbóI kikerült a részgaranciára vonatkozó
utalás:
o 18. „Garantált arány”
o 19. „Kezességgel biztosított összeg kölcsönszerződés esetén”
o 20. „Kezességgel biztosított összeg intézményi garancia keret esetén”
o 21. „Kezességgel biztosított összeg intézményi garanciaszerződés esetén”
o 41. „Kezességgel biztosított összeg lízingszerződés esetén”
➢ Törlésre került a részgaranciára vonatkozó utalás a II.4 /1.1. pontból és a XI.1.6
pontból is.
II. Deviza alapú ügyletek átváltási árfolyamának pontosítása
A devizaárfolyam átváltására vonatkozó üzletszabályzati részekben pontosításra került, hogy
az előző hó utolsó munkanapján érvényes MNB árfolyamnak az Alapítvány az ezt a
munkanapot megelőző munkanapon jegyzett MNB devizaárfolyamot tekinti. Ezzel
összefüggésben egyértelműsítettük a beváltásról szóló fejezetben, hogy beváltáskor a
pénzügyi intézmény számára legfeljebb a Kezességi levélben alkalmazott árfolyam alapján
számított összeg fizethető ki.
➢ Kiegészítésre kerültek az Üzletszabályzat II.4. fejezet 1.4 és 3. pontjai és a XI. fejezet
1.6. pontja.
III. Beváltáskori dokumentumkezelésben történő könnyítés
Jelenleg az elektronikus aláírással ellátott ügylet eredeti dokumentumait csak a beváltáskor
kell megküldeni az Alapítvány számára: az eredeti iratok hiányában nem kerülhet sor a
kezesség beváltására. Ezen a szabályon könnyítünk a Vállalkozás nyilatkozata és
Kezességi általános szerződési feltételek dokumentumok tekintetében. Ezen iratok eredeti
példányának megküldését továbbra is elvárjuk, azonban a módosítás következtében,
amennyiben a partner beváltáskor mégsem tudja ezen eredeti dokumentumokat
megküldeni, úgy az Alapítvány teljesíti a beváltást azzal, hogy ezen iratokat a pénzügyi

intézmény köteles megőrizni és a kezesség beváltását követően, amennyiben az a
követelés érvényesítéséhez szükséges, az Alapítvány erre irányuló felhívását követő 8
napon belül megküldeni. Amennyiben a pénzügyi intézmény a felhívás ellenére nem
bocsátja rendelkezésre az iratokat, és a követelésérvényesítési eljárás során az eredeti
dokumentumok hiánya miatt az Alapítvány követelésének megtérülése egészben vagy
részben meghiúsul, a pénzügyi intézménynek vissza kell fizetnie az Alapítvány számára a
részére megfizetett összeget. Az új szabállyal az Alapítvány a pénzügyi intézmények
számára rugalmasabb beváltási feltételeket biztosít, ugyanakkor fenntartja a jogot az
Alapítvány számára, hogy ha a pénzügyi intézmény nem tudja az eredeti példányt
megküldeni és emiatt az Alapítvány nem jut megtérüléshez, akkor visszafizetésre kerüljön a
kezességvállalás alapján megfizetett összeg.
➢ Fentiek okán az Üzletszabályzat beváltásra vonatkozó X. fejezete bővült az 1.3
ponttal és kiegészítésre került IX. fejezet 1.2 c) pontja és a XI. fejezet 1.9 pontja.
IV. Negyedéves adatszolgáltatás
Az adatszolgáltatásról szóló fejezetben a pénzügyi intézmények által megküldendő
szöveges beszámoló szabályai változtak és pontosításra került a szövegezés. Korábban a
100 millió Ft feletti összkezesség állománnyal rendelkező ügyletek kapcsán kértük a
pénzügyi intézményi partnereinktől a szöveges jelentés elkészítését negyedévente. A
szűrőfeltétel változott, mostantól az Alapítványnál átlagosnál magasabb kockázatú
ügyfelekre történik csak az információ bekérése. A jelentés készítési kötelezettségről az
eddig megszokott módon, a PW rendszeren keresztül kapnak információt Partnereink a
negyedévek végét követően. A jelentések papír alapú megküldésére nincs szükség.
➢ Módosult az Üzletszabályzat VII. fejezet 8. pontja
V. Egyéb üzletszabályzati módosítások
Az adós definíciójának pontosítása
➢ Kiegészül az Üzletszabályzat I. Értelmező rendelkezések fejezet 1. Adós pontja.
EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat nevének pontosítása
➢ Átírásra került a dokumentum neve az Üzletszabályzat III. fejezetének 3.k) pontjában
Módosítási kérések átvezetési szabályainak pontosítása
➢ Kiegészítésre került az Üzletszabályzat VI. fejezete a 3.6. ponttal
Az előzetes hozzájáruláshoz kötött módosítási esetek köre bővült. Végrehajtási eljárásba
történő bekapcsolódás során a biztosíték árverési becsértékének elfogadásához az
Alapítvány előzetes hozzájárulása is szükséges.
➢ Kiegészítésre került az Üzletszabályzat VI. fejezetének 4.1.d) pontja
Agrár Széchenyi Kártya esetében a Kezességi szerződésről áttért az Alapítvány a Kezességi
levére, így ennek megfelelően az erre utaló szövegezés módosításra került az
Üzletszabályzatban.
➢ Törlésre került a kezességi szerződésre való utalás az Üzletszabályzat VIII.
fejezetének 2.1 pontjából.
2

VI. Változó dokumentumok
Fenti módosítások miatt az alábbi kezesség igénylési dokumentumok módosulnak
2018.09.10-től.
Szabályzat:
- Üzletszabályzat
Kezesség igényléséhez szükséges dokumentumok:
- Kezességi általános szerződési feltételek (A korábbi hatályú dokumentumokat 2018.
szeptember 30-ig elfogadja az AVHGA)
o lízinghez
o faktoringhoz
o kölcsönhöz és garanciához
- Kezesség Igénylő lapok, melyeket a PartnerWeb rendszer generál.
o Kezesség igénylő lap kölcsön, hitelhez
o Kezesség igénylő lap lízinghez
o Kezesség igénylő lap garanciához
o Kezesség igénylő lap faktoringhoz
Segédletek:
- Segédlet új kezességi kérelem benyújtásához 2018.09.10-től
- Útmutató 2018.09.10-től
- Biztosítékok minősítése és értékelése 2018.09.10-től
A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában
megtekinthetők és letölthetők.
A biztosítékok minősítése és értékelése dokumentum kizárólag a PartnerWeb /Sablonok
menüpontján keresztül elérhető.
VII. PartnerWeb megújítás
Az Üzletszabályzattal egy időben, 2018. szeptember 10-től az Alapítvány megújítja
PartnerWeb kezességigénylő rendszerét. Az új PW adatmezőstruktúra szerinti, 2018.
szeptember 10-től hatályos Kezesség igénylő lapok már megtekinthetők.
A PartnerWeb adatmezőinek kb. egyharmada valamilyen formában módosulni fog, amely
felhasználói élmény javulást eredményez. Az adatmezők egy része törlésre kerül, másik
részével a felhasználók új, workflow szemléletű, logikusabb struktúrában fognak találkozni.
A változásokról részletesebb leírást a PartnerWeb oldalon teszünk közzé. A PartnerWebhez
HelpDesk szolgáltatást biztosítunk.
A megújított PartnerWeb rendszerben történő ügyletrögzítés bemutatására az Alapítvány
székhelyén (1054, Bp, Bajcsy Zsilinszky út 42-46) gyakorlati oktatásokat szervezünk az
alábbi időpontokban:
2018. szeptember 13. csütörtök 10.00-13.00
2018. szeptember 17. hétfő 10.00-13.00
2018. szeptember 19 szerda 10.00-13.00
Jelentkezni majd a PartnerWeb rendszer hirdetményei között elhelyezett Doodle linken
lehet.
Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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