Üzletszabályzat módosítás 2009. október 8.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, Partnereinket, hogy az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata a Kuratórium 2009. október 8-i döntése
nyomán az alábbiak szerint módosul.
Részleteiben:Az Üzletszabályzat VII. 1. és 2. pontja, a korábbi rendelkezések hatályon kívül helyezésével
módosul, továbbá a pontok értelemszerűen átszámozásra kerülnek:„1. A kezességi Levél kibocsátására vonatkozó alapítványi kötelezettségvállalás:
1.1. Amennyiben a kezességi kérelem az iBaHiR rendszerben 42-es státuszba kerül (a
továbbiakban: „kezességi levél elkészült” státusz) az az Alapítvány visszavonhatatlan
kötelezettségvállalása – az Igénylő Lapon előterjesztett kezességi kérelemmel és a Kezességi
Általános Szerződési Feltételekkel egyező tartalmú – Kezességi Levél kibocsátására.
1.2 Amennyiben a kezességi kérelem „kezességi levél elkészült” státuszba Feltételközlő Lap
kiadásával kerül, az az Alapítvány olyan visszavonhatatlan kötelezettségvállalását jelenti – a
Feltételközlő Lappal és a Kezességi Általános Szerződési Feltételekkel egyező tartalmú –
Kezességi Levél kibocsátására, amelynek feltétele a Feltételközlő Lap Hitelintézet általi
elfogadó aláírása és az Alapítvány számára történő közlése.
2. A kezességi szerződés létrejötte:
2.1 Az Alapítvány a „kezességi levél elkészült” státuszba kerülés időpontjával megegyező
dátummal Kezességi Levelet bocsát ki, amely Kezességi Levél pénzügyi intézménnyel való
közlésével, illetve – a VI. 3.2.3 pontban rögzített eljárás esetén – a Feltételközlő Lap
elfogadásának Alapítvánnyal történő közlésével – a Polgári Törvénykönyv 213. § alapján –
kezességi szerződés jön létre.
3. Az Alapítvány kezességi szerződés létrehozására vonatkozó – 1., illetve 2. pontban
rögzített – kötelezettségvállalásának legkésőbb a folyósításig, a bankgarancia nyilatkozat
kiadásáig, faktoring szerződés esetén az első számla megelőlegezéséig, illetve a lízingtárgy
birtokbaadásáig meg kell történnie.”
Az Üzletszabályzat VIII. 1.1 pontja a korábbi rendelkezés hatályon kívül helyezésével az
alábbiak szerint módosul:
„VIII. 1.1 Az alapítványi kezesség hatálybalépésének általános feltétele:
az Alapítvány által kiszámlázott kezességi díj megfizetése.
Amennyiben az Alapítvány számára a kezességi díj megfizetésre kerül, a kezességi díj
megfizetése dátumaként az Alapítvány a következő időpontok közül a legkorábbit
fogadja el:
A kezességi díj összegével megterhelésre kerül
az adós számlája, vagy
a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n keresztül történő együttműködés esetén, a
takarékszövetkezet számlája, illetve
a pénzügyi intézmény számlája.”
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Az Üzletszabályzat XIII. 1 pontja az alábbi – dőlt betűvel jelzett – módosításokkal egészül ki:
„1. A beváltásnál alkalmazandó üzletszabályzati rendelkezések:
alapítványi kezesség beváltására a kezességvállalás évében hatályos Üzletszabályzat
irányadó azzal, hogy a beváltási kérelem benyújtásakor hatályos Üzletszabályzat
VII.1. és VII.2, a VIII.1.1., XIII.1.4., XIII.2.3. és XIII.3.3.pontjaiban megállapított
rendelkezések a korábban vállalt kezességek beváltásánál is alkalmazásra kerülnek
a követelésérvényesítésre az érvényesítéskor hatályos Üzletszabályzat rendelkezései
irányadóak.”

C:\Documents and Settings\molnar.szilvia\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HN3IDA5K\Üzletszabályzat módosítás_2009_10 hó.doc

