KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 3. sz. melléklet

Az állami kamat-, kezességi díj- és költségtámogatás mértéke
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (ASZK) esetén
I.

Kamattámogatás

1. Normál ASZK és kezességi díjtámogatás nélküli ASZK esetén:

4%/év

1

2. „Jégkáros” ASZK esetén:
az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében részletezettek szerint a 2016.
június 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén a 2015. április 30-át követően esedékes
kamatfizetések vonatkozásában 100 % kamattámogatás a hitel teljes futamidejére. A
kamattámogatás mértéke megegyezik a teljes bruttó ügyleti kamattal, azaz
(1 havi BUBOR + 4%) / év
2

3. „Fagykáros” ASZK esetén:
az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében részletezettek szerint
- a 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén az „Ültetvény” minősítésű
földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000,- forint
3
összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitelre 100% kamattámogatás,
legfeljebb a 2016. július 22-től esedékes kamatfizetések vonatkozásában a hitel teljes
futamidejére,
- a 2017. április 11. és 2017. május 31. között (határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések esetén az „Ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű hitelkeret alapján igénybe
3
vett folyószámlahitelre 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére
azzal, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett
folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK-nál alkalmazott
kamattámogatás mértékével.
4

4. Átmeneti támogatású ASZK esetén:
az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú függelékében részletezettek szerint legkésőbb
2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek alapján megkötött - a vonatkozó jogszabály szerint
igazolt, minden megkezdett egész állategység után legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió
forint összegű - hitelszerződések esetén 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére.
A kamattámogatás mértéke megegyezik a teljes bruttó ügyleti kamattal, azaz
(1 havi BUBOR + 4%) / év

II.

Kezességi díjtámogatás

1. Normál ASZK esetén: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott készfizető
kezességvállalás (teljes futamidőre járó) kezességi díjának (díj-részleteinek) maximum 50
százaléka, azzal a korlátozással, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj
vetítési alapjának, azaz a kezesség összegének 0,75 %-át.
1

2. „Jégkáros” ASZK esetén: az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében
részletezettek szerint a 2016. június 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén a 2015. április
30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében a kezességvállalás teljes idejére 100 %
kezességi díjtámogatás, azaz a kezességi díjtámogatás a bruttó kezességvállalási díjnak
megfelelő összeg.

1

Az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel
módosított a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII.1.) FM rendelet alapján magasabb összegű támogatásban részesített ASZK ügyletek
2
az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet alapján „fagykáros”
magasabb összegű támogatásban részesített ASZK ügyletek
3
a kamattámogatás számítása az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján is történhet. Átlagos hitelösszeg: az adott
kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított
átlagos napi összege
4
Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók
keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X.12.) FM rendelet alapján átmeneti támogatásban részesített ASZK
hitelügyletek
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3. „Fagykáros” ASZK esetén: az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében
részletezettek szerint
- a 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén az „Ültetvény” minősítésű
földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű
hitelkeret után 100 % kezességi díjtámogatás, legfeljebb a 2016. július 22-től esedékes
kezességi díjak tekintetében a kezességvállalás teljes idejére,
- a 2017. április 11. és 2017. május 31 között (határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések esetén az „Ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett hektárja után
számított, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű hitelkeret után 100% kezességi díjtámogatás a
kezességvállalás teljes idejére
azzal, hogy a hitelkeret 100%-os díjtámogatású részén felüli részre számított kezességi
díjtámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK-nál alkalmazott kezességi díjtámogatás
mértékével.
4

4. Átmeneti támogatású ASZK esetén: az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú
függelékében részletezettek szerint legkésőbb 2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek alapján
megkötött - a vonatkozó jogszabály szerint igazolt, minden megkezdett egész állategység után
legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió forint összegű - hitelszerződések esetén 100%
kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes időtartamára, azaz a kezességi díjtámogatás a
bruttó kezességvállalási díjnak megfelelő összeg.
III.

Kezelési költségtámogatás

1. Normál ASZK és
költségtámogatás.

kezességi

díjtámogatás

nélküli

ASZK

esetén:

nincs

kezelési

1

2. „Jégkáros” ASZK ügylet esetén: a 2016. június 30-ig hatályba lépett hitelszerződéseknél az
Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében részletezettek szerint a 2015.
április 30-át követően esedékessé váló kezelési költség tekintetében a hitel teljes futamidejére:
0,8 % / év
2

3. „Fagykáros” ASZK esetén: az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 1. számú függelékében
részletezettek szerint
- a 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződések esetén az
„Ültetvény”
minősítésű, földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000
forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla-hitelre 100% kezelési
költségtámogatás, legfeljebb a 2016. július 22-től esedékessé váló kezelési költség
tekintetében a hitel teljes futamidejére:
- a 2017. április 11. és… 2017. május 31. között (határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések esetén az „Ültetvény” minősítésű földterület minden megkezdett
hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű hitelkeret alapján igénybe
3
vett folyószámlahitelre 100% kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére.
4

4. Átmeneti támogatású ASZK esetén: az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú
függelékében részletezettek szerint legkésőbb 2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek
alapján megkötött - a vonatkozó jogszabály szerint igazolt, minden megkezdett egész
állategység után legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió forint összegű - hitelszerződések
esetén a kezelési költség összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás a hitel teljes
futamidejére.
IV.

Kezelési költségen kívüli költségtámogatás
1

1. „Jégkáros” ASZK esetén:
 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett
hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő
értékbecslésének költsége, egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett
bírálati díj (kártyadíj, keretbeállítási jutalék), a szerződéskötési díj együttes összegének 100%ára vonatkozó költségtámogatás jár.
 A 2015. április 30-ig hatályba lépett hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően
esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, egyszeri
közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj (kártyadíj, keretbeállítási
jutalék), a különdíj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás jár.
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2. „Fagykáros” ASZK esetén:
 2016. július 22. és 2017. március 31., valamint 2017. április 11. és 2017. május 31. között (a
határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a
fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a
hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének
100%-ára.
 2016. július 22. napját megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetében 2016. július 22.
napját követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének
költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj, a
különdíj együttes összegének 100%-ára.
4

3. Átmeneti támogatású ASZK esetén:
az Agár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 2. számú függelékében részletezettek szerint legkésőbb
2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek alapján - a vonatkozó jogszabály szerint igazolt,
minden megkezdett egész állategység után legfeljebb 500 000 forint, de max. 50 millió forint
összegű - hitelszerződések esetén a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő
értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati
díj (a továbbiakban együtt: kezelési költségen kívüli költség) összegének 100%-ára vonatkozó
költségtámogatás.
A támogatáslehívások részletes szabályait kamat-, kezelési költség-, kezességi díjtámogatásra
vonatkozóan illetve a kezelési költségen kívüli költségtámogatásokra vonatkozóan a Magyar
Államkincstár vonatkozó, mindenkori hatályos Közleményei tartalmazzák, amelyek a Magyar
Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) találhatók meg.
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