Tájékoztatás a PartnerWeb Előszűrő fejlesztésről és
a 2018.11.19-től hatályos AVHGA Üzletszabályzat és
Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
módosításának részletei
Tisztelt Partnerünk!
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2018. november 19-től elérhetővé teszi a
Partnerek igényei alapján kialakított Előszűrő funkciót, amely lehetőséget teremt arra, hogy
a pénzügyi intézmények a kezesség igénylés benyújtását megelőzően, szükség esetén
információt kaphassanak minimális adatmegadást követően arról, hogy a kezességvállalás
feltételei várhatóan fennállnak-e. Továbbá 2018. november 19-től módosítja
Üzletszabályzatát két rendelkezést érintően, valamint az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi
Üzletszabályzatát egy rendelkezést illetően.

I. Előszűrő funkció
Pénzügyi intézményi Partnereink igényeinek megfelelően 2018. november 19-től a
PartnerWeb rendszerben önálló Előszűrő funkció kerül kialakításra. Amennyiben élni
kívánnak az Előszűrő nyújtotta információkérési lehetőséggel az ügylet banki döntéshozatali
folyamata során, szükséges lesz a vállalkozásokkal az Előszűrő nyilatkozatot aláíratni.
Az előszűrés információi a társas vállalkozások esetén az adószám első 8 számjegyének
megadásával, egyéni cégformák esetén adószám első 8 számjegyének és néhány alapvető
gazdálkodási adat megadásával hívhatók majd meg.
Az Előszűrő a kezesség igénylés benyújtását megelőzően információt szolgáltat az
alábbiakról:
• Az ügylet kizáró okokba ütközik-e és milyen tájékoztató jellegű információkat tudunk
róla, azaz:
o A vállalkozásnak az alapítványnál beváltott kezességből eredő tartozása
fennáll-e?
o A vállalkozás végrehajtási eljárás hatálya alatt áll-e?
o A vállalkozás csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy törlési eljárás hatálya
alatt áll, illetve megszűnt vagy megszüntetésre került-e?
• Megadja a szükséges információkat az Üzletszabályzat limitszabályainak
vizsgálatához, azaz az alábbi információkat mutatjuk meg:
o A vállalkozás összes, az AVHGA kezességével biztosított COSME
viszontgaranciával rendelkező ügyleteinek együttes fennálló kezességgel
biztosított összege.

o A vállalkozás összes, az AVHGA kezességével biztosított könnyített fedezetű
ügyleteinek együttes fennálló kezességgel biztosított összege.
o A vállalkozás összes, az AVHGA kezességével biztosított COSME
viszontgaranciával rendelkező ügyleteinek és könnyített fedezetű ügyleteinek
együttes fennálló kezességgel biztosított összege.
o A vállalkozás összes alapítványi kezességének fennálló összege.
• Elvégzi az adósminősítést a megadott adószám / megadott adószám és gazdálkodási
adatok (SZJA-s cégek esetében) alapján, megadja az alapítványi adósminősítési
osztályt, valamint megmutatja az ügylet PD (probability of default) értékét is.
Amennyiben szeretnék az Előszűrőt segítségül hívni már 2018. november 19-től a
döntéshozatal során, javasoljuk, hogy építsék be a folyamataikba az Előszűrő
nyilatkozat vállalkozások általi kitöltését.
A nyilatkozatot az Előszűrő alkalmazásból lehet majd letölteni, de már a
www.avhga.hu honlap letölthető dokumentumai között megtalálható.
Az Előszűrő nyilatkozatot nem kell az alapítvány számára megküldeni, kérjük az ügylet
pénzügyi intézménynél lévő dokumentumai között őrizzék azt.
Az Előszűrő funkció mellett a továbbiakban is elérhető az előzetes konzultációs lehetőség a
komplexebb ügyletekhez az alábbi elérhetőségeken:
• Juni Árpád garancia igazgató, e-mail: juni.arpad@avhga.hu,
telefon: +36 1 373-8468, mobil: +36 30 621 9117
• Papp László garancia igazgató-helyettes, e-mail: papp.laszlo@avhga.hu,
telefon: +36 1 462 7028, mobil: +36 30 4667268

II. Üzletszabályzat és Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
módosítás
1. Kezesség hatálybalépésének módosulása
Az alapítvány jelenlegi gyakorlata, hogy a kezességi szerződés is létrejön a Kezességi levél
AVHGA általi közlésével vagy feltételközlés esetén az Elfogadó nyilatkozat hitelintézet általi
közlésével; és az alapítvány a kezességi szerződést hatályba is lépteti a Kezességi levél
AVHGA általi közlésével vagy feltételközlés esetén az Elfogadó nyilatkozat hitelintézet általi
közlésével azonos időben.
A 2018. november 19-től hatályos módosítással a kezességi szerződés akkor lép hatályba,
amikor a kezességi díj jóváírásra kerül az alapítvány számláján. Ez a módosítás nem érinti a
kezességi szerződés fent leírt létrejöttét, az továbbra is az alapítvány visszavonhatatlan
kezességvállalását jelenti.
A számla változatlanul 45 napos fizetési határidővel kerül kibocsátásra, azonban a számla
kibocsátásától számított 90 napig lehetőség van jogkövetkezmények nélkül a díj
megfizetésére. 90 nap után a díjfizetés hiányában a kezességről szóló döntés érvényét
veszti.
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➢ A kezesség hatálybalépésének változása okán módosul az Üzletszabályzat V.2.3
pontja és újonnan bekerül a V. 6. pont.
➢ A kezesség hatálybalépésének változása okán törlésre kerül az Agrár Széchenyi
Kártya Kezességi Üzletszabályzat V. 3 pontja és újonnan bekerül a X.1.6 pont, és
módosul a X.3.2.c) pont.
2. Devizaárfolyam
Jelenlegi szabályaink szerint a devizaszerződések összegeit az alapítvány a szerződés
keltét megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes árfolyam alapján számítja át forintra. A
Partnereink igényeit figyelembe véve ezt a szabályt rugalmassá tesszük úgy, hogy
amennyiben a pénzügyi intézmény ettől eltérő árfolyamot kíván alkalmazni és ez az
alapítvány által alkalmazott árfolyamnál alacsonyabb, akkor ezen az árfolyamon kerül
átszámításra a szerződés összege.
➢ Az új szabályt az Üzletszabályzat új II.4. 3.2 pontjában rögzítettük.
3. Változó dokumentumok
Fenti módosítások miatt az alábbi kezesség igénylési dokumentumok és szabályzatok
módosulnak 2018. november 19-től.
Szabályzat:
- Üzletszabályzat
- Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat
Kezesség igénylési dokumentumok
- Általános szerződési feltételek (ÁSZF) – kölcsön és garancia
- Általános szerződési feltételek (ÁSZF) – lízing
- Általános szerződési feltételek (ÁSZF) – faktoring
2018. november 19. után a korábbi hatályú ÁSZF dokumentumokat nem fogadjuk el!
Előszűrő alkalmazásához új dokumentum készült:
- Előszűrő nyilatkozat
A dokumentumok a www.avhga.hu weboldal letölthető dokumentumok menüpontjában
megtekinthetők és letölthetők.

2018. október 26.

Üdvözlettel:
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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