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Ügyirat száma:
Nyilatkozat
a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez
A Vállalkozás neve (cégneve):
A Vállalkozás cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma /
egyéb azonosító száma:
Képviseletre jogosultak neve és beosztása:
A Vállalkozás székhelye:
A Vállalkozás tudomással bír arról, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK), a területi kereskedelmi és iparkamarák és több magyarországi hitelintézet képviseletében a KAVOSZ
Zrt. Széchenyi Beruházási Hitelt, mint kedvezményes vállalkozói hitelt ajánl az egyéni, valamint társas vállalkozóknak / egyéni
cégeknek / egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanynak, illetve vállalkozásnak. Erre való tekintettel:
I. Nyilatkozat a hitel igényléséhez
1.

A KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott elemekből álló és az ott leírt
feltételeket tartalmazó, államilag támogatott banki termék a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukció (a továbbiakban:
Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukció vagy Konstrukció). A Konstrukció megvalósításában - az Üzletszabályzatban
meghatározott módon - az Üzletszabályzatban meghatározott szervezetek vesznek részt (a továbbiakban: a
Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek).

2.

A jelen nyilatkozatot aláíró Vállalkozás kijelenti, hogy a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott formában
működő, a 2004. évi XXXIV. törvény szerint kis- és középvállalkozásnak minősülő Egyéni vállalkozó, Társas vállalkozás
(Gazdasági társaság, Szövetkezet) Egyéni cég vagy Egyéb vállalkozás. (A továbbiakban a Vállalkozás szó mind az Egyéni
vállalkozót, mind a Társas vállalkozást / Egyéni céget / Egyéb vállalkozást jelenti.)

3.

A jelen nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot megismerte, azt magára nézve
kötelezőnek fogadja el, valamint az abban
és a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek megfelel és ezen
dokumentumokban meghatározott feltételekkel részt kíván venni a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban.

4.

A Vállalkozás kijelenti, hogy rendelkezik egy lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó éves, egyszerűsített éves vagy
egyszerűsített beszámolóval, EVA bevallással vagy Személyi Jövedelemadó Bevallással, ill. a megszerzett bevételekről
szóló KATA nyilatkozattal.

5.

A Vállalkozás - ill. a magánszemély készfizető kezes - tudomásul veszi, hogy nem vehet részt a Széchenyi Beruházási
Hitel Konstrukcióban és kérelmét a KAVOSZ Zrt. nem fogadja be, illetve elutasítja, ill. a hitelintézet (a továbbiakban: Bank)
a hitelkérelmet nem hagyja jóvá, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: Garantiqa) nem vállal készfizető
kezességet, ha az Igénylési Lap Széchenyi Forgóeszköz- és Beruházási Hitelhez c. dokumentum, valamint mellékletei
(továbbiakban: hiteligénylés) és az azokban foglalt adatok, azok ellenőrzése, ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján, a
Garantiqa által meghatározott, az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához
kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló Üzletszabályzatban (továbbiakban: Garantiqa Üzletszabályzata), valamint
a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatának II. fejezet 2.5. pontjában és a C/ Függelék 2. pontjában felsorolt kizáró feltételek
valamelyike áll fenn.
A Vállalkozás kijelenti, hogy a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatának II. fejezet 2.5. pontjában és a C/ Függelék 2. pontjában
felsorolt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Konstrukcióban Résztvevő
Szervezetek külön-külön is jogosultak ellenőrizni, hogy a Vállalkozás megfelel-e az általuk előírt feltételeknek, illetve azt,
hogy nem állnak-e fenn a kizáró okok vele szemben. Kizáró feltételek fennállása esetén a hitelszerződést a Bank nem köti
meg illetve jogosult azt felmondani. Az ellenőrzést a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek mindaddig elvégezhetik, amíg
a Vállalkozás a Konstrukcióban részt vesz. A Vállalkozás a kizáró feltételek vonatkozásában a fentieken túl az alábbi
nyilatkozatot teszi:
a)
b)

c)
d)

1

a Vállalkozásnak nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása , kivéve, ha az adóhatóság a számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban (kivéve ha azt a NAV jegyeztette be és rendelkezésre áll a
NAV vonatkozó határozata is a tartozás átütemezéséről - ez utóbbi esetben befogadható a kérelem, amennyiben a
Vállalkozás eredetiben bemutatja és másolatban benyújtja a NAV vonatkozó határozatát);
a Vállalkozás rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel;
a Vállalkozást a cégnyilvántartásba / hatósági / egyéb nyilvántartásba bejegyezték / nyilvántartásba vették, onnan
nem törölték vagy Egyéni vállalkozóként, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével

1

A támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából köztartozásnak minősül az esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozás
- ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék, illeték vagy vámtartozás
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f)
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az Egyéb vállalkozásként adószáma felfüggesztésre vagy törlésre nem került, vagy adószám felfüggesztésére vagy
törlésére irányuló eljárás nincs folyamatban;
a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást nem folytatott és elmarasztaló határozatot nem hozott a
Vállalkozás ellen, illetve az elmarasztaló állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás korrigálta;
a Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a támogatás nem vehető igénybe jelen Nyilatkozat III. fejezetében meghatározott
tevékenységekhez, ill. hitelcélokhoz

6.

A Vállalkozás kéri, hogy a Széchenyi Beruházási Hitelre vonatkozó hitelkérelme a Konstrukcióban résztvevő Bankok közül
az Igénylési Lap Széchenyi Forgóeszköz- és Beruházási Hitelhez c. dokumentumon a Vállalkozás által kiválasztott
Bankhoz kerüljön továbbításra. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy új szerződés megkötése esetén is köteles megfizetni
az igénylési eljárással, a hitel- és készfizető kezességvállalási szerződés megkötésével kapcsolatos, az egyes
hitelügyletekre vonatkozóan a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában megállapított díjakat, valamint a Regisztráló Szervezetek
részére megállapított regisztrációs díjat.

7.

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás kérelmét a KAVOSZ Zrt. megvizsgálja, és az abban foglaltak - a
Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel közösen megállapított feltételrendszer alapján lefolytatott - minősítése illetve a
kizáró feltételek ellenőrzése alapján jogosult a kérelem Bank részére továbbítását megtagadni. A KAVOSZ Zrt. által
megvizsgált és továbbított kérelem alapján a Bank minősíti a Vállalkozást és dönt arról, hogy nyújt-e számára hitelt a
Konstrukció keretében. A Bank nem köt a Vállalkozással hitelszerződést, ill. a megkötött hitelszerződés nem lép hatályba,
ha a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló tartozásáért a Garantiqa nem vállal kezességet.

8.

A Vállalkozás az igénylés során eljáró képviselője kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Regisztráló szervezet
irodájában képi felvétel készülhet róla, amely az igénylést benyújtó személyek azonosítás céljából felhasználásra kerülhet.
Az igénylő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (a továbbiakban: Ptk.) törvény 2:48.§-ának (1) bekezdése
értelmében hozzájárul képmásának elkészítéséhez és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi törvény 5. § (1) bekezdés „a” pontja alapján hozzájárul képmásának és más személyes adatainak
kezeléséhez, továbbításához és felhasználásához az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. Ezzel egy időben
lemond arról a jogáról, hogy személyiségi jogai megsértésére való hivatkozással követelést, különösen pedig kártérítési
igényt érvényesítsen a Konstrukcióban Résztvevő bármely Szervezettel szemben.
A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Konstrukcióban a KAVOSZ Zrt., illetve a Bank részére írásban
megadott valamennyi adatot, ideértve mind a Vállalkozásra vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes adatokat,
továbbá a Széchenyi Beruházási Hitel futamideje alatt az adott ügylettek kapcsolatban keletkezett, vagy a KAVOSZ Zrt.
tudomására jutott valamennyi adatot, tényt, így különösen a Vállalkozás fizetési kötelezettségei teljesítésére vonatkozó
adatokat hitelek, egyéb finanszírozási lehetőségek, szolgáltatások és kedvezmények (mint pl. a Széchenyi Kártya Program
és/vagy a Széchenyi Kártya Klub) keretein belül felajánlott egyéb szolgáltatások) elnyerése vagy megújítása, ill. esetleges
nemfizetés esetén a követelés behajtása érdekében a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek, ill. a Vállalkozással
szembeni követelés jogosultja a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak , ill. a
velük szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi, ill. egyéb vállalkozások, ill. adatszolgáltatási és információs rendszer(ek)
részére átadják. Ezen adatokat a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek a Vállalkozás által jelen nyilatkozatban vagy
egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt – a kiadható titokkört pontosan megjelölő – írásbeli
felhatalmazásban foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott
információkat szolgáltatják ki.
A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján a Vállalkozásra vonatkozó adatok,
banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt sem a KAVOSZ Zrt.-vel, sem a Konstrukcióban Résztvevő egyéb
Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést.

9.

A Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal (kivéve a jelen Nyilatkozat 13. pontjában foglalt esetet), törlés,
továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A Vállalkozás a Konstrukcióban Résztvevő
Szervezetek által nyilvántartott adatait helyesbítheti, továbbá azokról bármikor tájékoztatást vagy zárolást kérhet, illetve a
Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően – a jogszabályok keretei
között – kérheti adatai törlését.

10. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy ismételt Széchenyi Beruházási Hitel igénylése esetén a KAVOSZ Zrt. tájékoztatja a
Bankot egy esetleges Széchenyi Beruházási Hitel igénylés korábbi elutasításának tényéről. A Vállalkozás tudomásul veszi
és hozzájárul ahhoz, hogy a KAVOSZ Zrt. valamint a Bank egyéb adatbázisokból további információkat szerezhessen róla,
illetve kapcsolt vállalkozásairól, amelyek szükségesek lehetnek a hitelkérelem elbírálásához.
11. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján nyilvántartott vállalkozások és
természetes személyek vonatkozásában a Bank a Vállalkozással kötött szerződéseivel összefüggésben a hitelképesség
megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének
előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának
érdekében az alábbi adatokat adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi
vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR-be történő adattovábbítás céljából kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által
átadott referenciaadatot veheti át, és a KHR-ből kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadatszolgáltatónak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó referenciaadatokon kívül a KHR-ből a
referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. A KHR adatkezelése automatizált módon történik.
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Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötését megalapozó
döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás
megadásának céljára használhatóak fel.
11/A. A KHR törvény szerint nyilvántartott vállalkozásokra vonatkozó adatátadás szabályai:
a.) Adatszolgáltatás szerződéskötésről
A Bank a hitelszerződést megkötését követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi vállalkozásra
vonatkozó referenciaadatokat adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére:
 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;
 az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés
megkötésének, lejáratának,megszűnésének időpontja; szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege
és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének
összege és devizaneme.
b.) Adatszolgáltatás harminc napon túli tartozásról
A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14.§ bekezdése alapján átadja annak a vállalkozásnak az
alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt:
 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;
 az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés
megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a KHR tv. 14. §-ban meghatározott feltételek
bekövetkezésének időpontja; a KHR tv. 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg
nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; a lejárt és
meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére
történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló
tőketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme, a szerződéses összeg
törlesztő részletének összege és devizaneme.
c.) Adatszolgáltatás sorba állított követelésről
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14./B § -a alapján a Bank átadja annak a vállalkozásnak az alábbi
referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó időszak alatt,
megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tartanak nyilván.
 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;
 azon fizetési (pénzforgalmi) számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a
fizetési (pénzforgalmi) számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma); a sorba állított követelések
összege és devizaneme; a követelések sorába állításának kezdő és megszűnési időpontja; perre utaló megjegyzés.
d.) Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményről
A KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14./A §-a alapján a Bank átadja annak a vállalkozásnak
alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt
kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a
referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.
 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;
 készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés
megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja; perre utaló megjegyzés.
11/B. A KHR törvény szerint nyilvántartott természetes személyre vonatkozó adatátadás szabályai:
a.) Adatszolgáltatás szerződéskötésről
A Bank a hitelszerződést megkötését követően a KHR tv. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az alábbi
referenciaadatokat adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére:
 azonosító adatok: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám
vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési
cím;
 a hitelszerződés szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének,
lejáratának,megszűnésének időpontja; ügyfél minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme,
valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme.
b.) Adatszolgáltatás fizetési késedelem esetén
A Bank a KHR tv. 11. §-a alapján írásban átadja annak a természetes személy Ügyfélnek az alábbi referenciaadatait is,
aki a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett
tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és
ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Az átadásra
kerülő referenciaadatok az előző a) pontban meghatározott adatokon túl az alábbiak: a jelen b) pont szerinti feltétel
bekövetkezésének időpontja; a feltétel bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és
meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére
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történő átruházására, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló
tőketörlesztés összege, pénzneme; fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
c.) Adatszolgáltatás valótlan adat, hamis vagy hamisított okirat használata miatt
A Bank a KHR tv. 12. § alapján a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személy
Ügyfélnek az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése
során
 valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve
 hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt,
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277. §-ában
vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában
meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
Az átadásra kerülő referenciaadatok az a) pontban meghatározott azonosító adatokon túl az alábbiak: az igénylés
elutasításának időpontja; okirati bizonyítékok; jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a
határozat rendelkező részének tartalma.
d.) Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggő bűncselekmény esetén
A Bank a KHR tv. 13. § alapján KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személy
Ügyfélnek az alábbi referenciaadatait, akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság
jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 313/C. §-ában vagy a Btk. 374. § (5)
bekezdésében és 393. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. Az átadásra kerülő
referenciaadatok az a) pontban meghatározott azonosító adatokon túl az alábbiak: a készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz típusa és azonosítója (száma); a letiltás időpontja; a letiltott készpénz-helyettesítő eszközzel végrehajtott művelet
időpontja, száma, összege; a jogosulatlan felhasználások száma; az okozott kár összege; a bírósági határozat jogerőre
emelkedésének időpontja; perre utaló megjegyzés.
A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Bank szerzi be a természetes személy Ügyfél KHR tv. 5. § (3)
bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Amennyiben a természetes személy Ügyfél nem járul hozzá adatai
lekérdezéséhez, úgy a referenciaadat-szolgáltató (Bank) a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokon túl a 15/B
pontban dőlt betűvel megjelölt adatokat veszi át a KHR-ből, tekintettel arra, hogy ezen adatok az Ügyfél hozzájárulása
nélkül is átvehetők.
11./C
Adatkezelés határideje
A BISZ a referenciaadatokat a KHR tv. 8§ (2) bekezdésében meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év
letelte után a BISZ a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
11./D
A Bank adatátadásának időpontja
A KHR tv.-ben foglalt feltételek fennállása esetén a Bank – az ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével – öt
munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadni.
A határidő számításának kezdetét lsd. a KHR tv. 6.§. (3) bekezdésében.
A Bank a már átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosult adatot a módosulásról való tudomásszerzést
követő öt munkanapon belül írásban adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.
A Bank a tárgyhót követő ötödik munkanapig adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a fennálló tőketartozás
összegére és pénznemére, a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó
referenciaadatot.
Amennyiben a nyilvántartott vállalkozás/természetes személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt
előtörlesztést teljesít, a Bank az előtörlesztést követő öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére a következő adatokat: az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege,
valamint pénzneme.
12. Jogorvoslat
 A KHR tv. 15.§ (7) bekezdése alapján a KHR-be történt adatszolgáltatásról, azaz arról, hogy
vállalkozásnak/természetes személynek (továbbiakban jelen pont vonatkozásában: nyilvántartott személy) milyen
adatai szerepelnek a KHR-ben, illetve hogy ezen adatot melyik referencia-adatszolgáltató adta át, tájékoztatás
kérhető bármely referenciaadat-szolgáltatónál. A nyilvántartott személy KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint
az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhet hozzá ezen adatokhoz, korlátozás nélkül
megismerheti, amelyért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás
iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül
továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt,
a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul,
de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási
kötelezettségét - ha ezt a nyilvántartott személy külön, az elektronikus elérhetőség megjelölésével kéri - elektronikus
adatközlés útján is teljesítheti.
 A KHR tv. 16.§ alapján a nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és
kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz nyújthatja be. A kifogást a beérkezését követő 5 munkanapon belül kell kivizsgálni és a vizsgálat
eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul,
de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül írásban kell tájékoztatni. Ha a referenciaadatszolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legfeljebb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy
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törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező
szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a
referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy
törlésről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított.
A KHR tv. 17. § alapján a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg
azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen
keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás eredményéről való tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a
nyilvántartott személy lakóhelye (székhelye) szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott személyt a
keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referencia-adatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a
KHR tv-ben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez
esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A referenciaadat-szolgáltatót,
illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve
KHR-ben történő kezelésének a KHR törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás
elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást
terheli. A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság
erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
végre kell hajtani. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv. 17-19.§ rendelkezései tartalmazzák.A Bank a
11/B pont, b) alpont szerinti adatátadást tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatja a
természetes személy Ügyfelet, arról, hogy az ott meghatározott referencia adatai bekerülhetnek a KHR-be, ha nem
tesz eleget a hitelszerződésben foglalt kötelezettségének.

13. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy amennyiben a hitelszerződés felmondása esetén vagy lejáratkor legalább 50.000
forint összeggel 60 napot meghaladóan adós marad, annak ellenére, hogy a Bank az esedékes összegek megfizetésére
írásban felhívta, a Bank ezt a tényt a KAVOSZ Zrt-nek jelzi. A KAVOSZ Zrt. jogosult ezt a tényt a Társas
vállalkozás/Egyéni cég/ a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) 2. §-a
szerinti társasági adóalanynak minősülő Egyéb vállalkozás elnevezése (az Egyéni vállalkozó/ a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.) szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozás neve), a
székhelyből a helység, a tevékenységi kör, a tartozás összege megjelölésével nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra
hozatal helye székhely vagy fióktelep szerinti helyi vagy országos terjesztésű lapok, a VOSZ, MKIK, ill. a Kamarák illetve a
konstrukcióhoz társult egyéb szervezetek hivatalos lapjai, illetve ezen szervezetek és a KAVOSZ Zrt. honlapja, illetve a
helyi jegyző és a Regisztráló Iroda hirdető táblája lehet. A KAVOSZ Zrt. jogosult a nyilvánosságra hozatalt a fent megjelölt
valamennyi fórumon együttesen és ismételten is foganatosítani. A Vállalkozás tudomásul veszi továbbá, hogy a fenti
esetben a VOSZ vagy a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara a Vállalkozást tagjai sorából kizárhatja.
A Vállalkozás kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy ezen nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásával egyben
lemondott arról a jogáról, hogy esetleges személyiségi jogai megsértésére való hivatkozással követelést, különösen pedig
kártérítési igényt érvényesítsen a Konstrukcióban Résztvevő bármely Szervezet, illetve a nyilvánosságra hozatalban
közreműködő, bármely személy vagy szervezet ellen.
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti nyilvánosságra hozataltól való eltekintést a KAVOSZ Zrt.-nél
kezdeményezhet, annak igazolásával, hogy a tartozást visszafizette a Bank és/vagy a Garantiqa és/vagy a
követeléskezelő részére vagy a visszafizetésre vonatkozóan megállapodást kötött a tartozás jogosultjával.
14. A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben tartozása keletkezik a
Bankkal szemben, a Bank a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a tartozására vonatkozó adatokat kiadja a
KAVOSZ Zrt. részére annak érdekében, hogy a KAVOSZ Zrt. a Regisztráló Szervezeteken keresztül felhívja a Vállalkozást
a tartozás megfizetésére. A Vállalkozás feltétel nélkül hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozásnak 60
napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik a Bankkal szemben, a Garantiqa és/vagy a Bank vagy a Vállalkozással
szembeni követelés jogosultja a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a tartozásra vonatkozó adatokat harmadik
személy részére a követelés érvényesítése céljából, ill. a KAVOSZ Zrt. részére az Üzletszabályzat II.2.9 és a Nyilatkozat
13. pontja szerinti Nyilvánosságra hozatal megtétele, ill. a követelés behajtásban való részvétel céljából kiadhatja. A
KAVOSZ Zrt. jogosult a Vállalkozás azonosító adatairól tájékoztatni a Széchenyi Kártya Klubot működtető EMVK Zrt-t.
15. A Vállalkozás az Igénylési Lap Széchenyi. Forgóeszköz- és Beruházási Hitelhez c. dokumentumon nyilatkozik arról, hogy
felhatalmazza-e a KAVOSZ Zrt-t, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel szerződés megszűnéséig a Vállalkozás nevére,
székhelyére, üzleti vezetékes és mobil telefonszámá(ai)ra, üzleti e-mail címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait
továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a
Vállalkozás számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a
fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni. Jelen nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás felhatalmazza
a KAVOSZ Zrt.-t, hogy kereskedelmi információkkal, ajánlatokkal kapcsolatosan közvetlenül megkeresse.
16. Jelen Nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás felhatalmazza a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteket arra, hogy az általa
az igénylőlapon megadott és a kérelem mellékletként benyújtott dokumentumokban szereplő adatokat, valamint a
hiteligénylés folyamatának szabályosságát ellenőrizzék. A felhatalmazás kiterjed valamennyi adat és információ nyilvános
adatbázisokban történő ellenőrzésére, továbbá az adatokat tartalmazó nyilvántartást kezelő szervektől az ellenőrzött
feltétellel és adattal kapcsolatos további információ bekérésére, így különösen, de nem kizárólagosan a rendezett
munkaügyi kapcsolatok ellenőrzése körében az adóhatóságtól, a munkaügyi hatóságtól és az Egyenlő Bánásmód
hatóságtól történő információ bekérésére. A Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a KAVOSZ Zrt. és a Bank a személyi
igazolványok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és
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Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való
esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben a jelen Nyilatkozat aláírói a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bekezdésének alapján adatletiltási jogukat érvényesítették, úgy
jelen nyilatkozatukkal eseti engedélyt adnak a tilalommal érintett adatok kiadására is. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy
az igénylés mellékleteként benyújtott elektronikus adóigazolás hitelességének ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. ill. a
Regisztráló Iroda és/vagy a Bank az Ügyfélkapu igénybevételével is ellenőrizheti, melynek következtében a NAV
nyilvántartásában ellenőrző személyként az azt elvégző ügyintéző neve fog megjelenni.
17. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban tett hozzájárulások visszavonására a 14. pont kivételével
kizárólag a Konstrukció keretében kötött hitelszerződésben foglalt kötelezettségei maradéktalan teljesítését követően
kerülhet sor.
A KAVOSZ Zrt. a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az Üzletszabályzat átadásával és a jelen nyilatkozat tartalmának
ismertetésével tájékoztatta a Vállalkozást arról, hogy az adatkezelést és - továbbítást, valamint a nyilvánosságra
hozatalhoz való hozzájárulást a Vállalkozás önkéntes alapon teheti meg, közölte a fentiek célját, és tájékoztatást nyújtott a
Vállalkozás részére az adatokhoz hozzájutó, Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekről. A Vállalkozás a jelen nyilatkozat
aláírásával az Üzletszabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.
18. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Széchenyi Kártya Program keretében létrejött szerződések kapcsán a központi
költségvetés terhére kifizetett összeg behajtása a mindenkori jogszabályok alapján történik, különös tekintettel az
államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Ávr.).
19. A Vállalkozás a jelen nyilatkozatot valamennyi lehetséges következményének ismeretében és tudomásul vételével teszi
meg.
A jelen nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukció keretében a Bankkal kötendő minden Széchenyi Beruházási
Hitel szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
II. Nyilatkozat a Garantiqa készfizető kezességvállalásához
20. A Vállalkozás tudomásul veszi az alábbiakat:
A Garantiqa kezességvállalása (pozitív döntése) esetén az általa vállalt készfizető kezességvállaláshoz közvetlen állami
viszontgarancia kapcsolódik. A közvetlen állami viszontgarancia mellett nyújtott készfizető kezességvállalási díjhoz
kezességi díjtámogatás jár a Konstrukcióra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak és a
Kormányhatározatban megjelölt mérték szerint. A Garantiqa Üzletszabályzat ezirányú vonatkozó rendelkezése esetén a
Garantiqa kezességvállalásához nem közvetlen állami viszontgarancia is kapcsolódhat, amely esetben a kezességi
díjhoz kezességi díjtámogatás nem kapcsolódik.
21. Alulírott Vállalkozás kijelenti, hogy

a Garantiqa Üzletszabályzatát ismeri, az abban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel.

a Vállalkozás korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezességének beváltására vagy elutasítására
5 éven belül nem került sor,

a Vállalkozás korábbi ügyletéhez kapcsolódóan beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban, kivéve, ha a beváltási
eljárást a Garantiqa felfüggesztette és az új kérelem a beváltás alatt lévő ügylet teljes összegben történő kiváltására
irányul. Ha a kiváltásra irányuló kérelmet a Garantiqa elfogadja, akkor a Vállalkozás ügyleteihez kapcsolódóan e
kérelemhez kapcsolódó készfizető kezességvállalási szerződés dátumától számított 1 éven belül nem nyújtható be
újabb kezességvállalási kérelem, kivéve, ha a Garantiqa készfizető kezessége a Vállalkozás más ügyeleteihez
kapcsolódóan is fennáll, ugyanis ekkor ezen másik ügylet kiváltására benyújtható újabb kezességvállalási kérelem.

a Vállalkozás ügyletéhez a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség együttes összege - az új kérelemmel együtt nem haladja meg a Garantiqa Üzletszabályzatában és Hirdetményében meghatározott összeget;

az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel.
Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa kezességvállalásának további feltételei többek között az alábbiak és
egyúttal kijelenti, hogy azoknak teljeskörűen megfelel:

a Vállalkozás Széchenyi Beruházási hitel ügyleteihez - az új kérelemmel együtt - a Garantiqa készfizető kezessége
összesen maximum 100 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódhat,

a Garantiqa ún. együttműködési megállapodások keretében a Vállalkozás ügyleteihez kapcsolódóan vállalt
készfizető kezességének összege (a Garantiqa kitettsége) - jelen kérelemmel együtt - nem haladhatja meg a 250
millió Ft-ot. A Vállalkozás továbbá tudomásul veszi, hogy az előzőekben meghatározott limit összege tájékoztató
jelleggel került megadásra, azt a Garantiqa jogosult egyoldalúan a vonatkozó Üzletszabályzatában és/vagy
Hirdetményében módosítani és a módosítást hatályba léptetni. A Garantiqa kitettségére vonatkozó limitre
vonatkozóan a jelen nyilatkozatban foglalt tájékoztatástól függetlenül a Garantiqa mindenkor hatályos
Üzletszabályzatában és/vagy Hirdetményében meghatározottak az irányadóak.

A Vállalkozásnak a kérelem beadását megelőző egy évben egyedi bírálatra benyújtott készfizető kezességvállalási
kérelme nem került elutasításra, kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a
Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik és a Garantiqa kitettsége a Vállalkozás ügyleteihez kapcsolódóan nem
nő. (Ha ezen időszak alatt több készfizető kezességvállalási kérelmet is benyújtottak, az utolsó kérelem nem lehet
elutasított. E pont alkalmazásában a visszavont készfizető kezességvállalási kérelmet be nem nyújtottnak kell
tekinteni. Kizárólag olyan kérelmet lehet visszavonni, amelynél a Garantiqa a készfizető kezességvállalásról még nem
hozott döntést.);

a Garantiqa nem vállalt készfizető kezességet olyan akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás
keretében létrejött ügylethez, amely ügylethez kapcsolódóan a Vállalkozás készfizető kezességet vállalt és a
Garantiqa - 5 éven belül - a beváltási kérelmet teljesítette vagy megtagadta, vagy az ügylet beváltás alatt áll. E
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rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Vállalkozás Egyéni vállalkozó (ideértve az Egyéni céget is),
illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját
és korábban természetes személyként vállalt készfizető kezességet;
az Egyéni vállalkozó (ideértve az Egyéni céget is), illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját természetes személyként Kötelező Kezese olyan ügyletnek,
amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik,
a Vállalkozásnak nincs olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint bármely hitelintézetnél felmondott státuszú ügylete,
amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik; és amely ügylet a Garantiqa nyilvántartása szerint:
felmondott státuszban van, de amelyhez kapcsolódóan a kezességvállalási kérelem benyújtásáig nem került
sor beváltási kérelem benyújtására,
már nincs felmondott státuszban és a beváltási kérelem benyújtására sem került sor, de a felmondott
státuszra állítás követően még nem telt el 1 év.
Mindkét esetben kivéve, ha a kezességvállalási kérelem ezen felmondott ügylet kiváltására irányul és a kérelem
elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége a Vállalkozás ügyleteihez kapcsolódóan nem nő
A Vállalkozást a Garantiqa garanciaképesnek minősíti, illetve az igényelt készfizető kezesség összege nem lépi túl a
terméklimitet.

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa csak akkor vállal készfizető kezességet, ha:

a Vállalkozás vonatkozásában nem áll fenn a Garantiqa Üzletszabályzat 4. pontjában foglalt egyéb kizáró feltétel.
A Garantiqa nem vállal készfizető kezességet olyan ügylethez kapcsolódóan, ahol a Kötelező Kezessel szemben a következő
feltételek bármelyike fennáll:
 Egyéni vállalkozóként (ideértve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa olyan ügyletnek, amely Kötelező Kezessel rendelkezik,
 Egyéni vállalkozóként (ideértve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa olyan ügyletnek, amelyhez kapcsolódó beváltási
kérelmet a Garantiqa - 5 éven belül - teljesítette vagy megtagadta, vagy amely ügylet beváltás alatt áll;
 Egyéni vállalkozóként (ideértve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa olyan felmondott ügyletnek, amelyhez a Garantiqa
készfizető kezessége kapcsolódik;
 Egyéni vállalkozóként (ideértve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa olyan felfüggesztett beváltás alá került ügyletnek, amely
1 éven belül kiváltással szűnt meg, kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a
Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik és a Garantiqa kitettsége a kérelem elfogadása esetén nem nő;
 olyan akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás keretében létrejött ügylethez vállalt készfizető
kezességet, amelyhez kapcsolódóan a beváltási kérelmet a Garantiqa - 5 éven belül - teljesítette vagy megtagadta,
vagy amely ügylet beváltás alatt áll. A Hitelintézet kérelmére a Garantiqa mentesítheti a Kötelező Kezest e kizáró ok
alkalmazása alól, ha a beváltási kérelem benyújtását követően a kezes a fizetési kötelezettségének oly módon tett
eleget, hogy a Garantiqa teljesítésére nem került sor, vagy a Garantiqa teljesítését követően a Garantiqa követelése
teljes egészében megtérült;
 Egyéni vállalkozóként, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével az Egyéb
vállalkozásként az adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került, vagy az adószám törlésére vagy felfüggesztésére
irányuló eljárás van folyamatban, vagy olyan Egyéni cégnek, illetve egytagú Egyéb vállalkozás irodának a tagja, amely
csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll.
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Folyószámlahitel: olyan a Garantiqa által garantált legfeljebb 3
éves futamidejű folyószámlahitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kezesség, zálogjog
(óvadék) közül kötelező jellegű biztosítékként csak meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy készfizető
kezessége kapcsolódik (részletesen lsd. Garantiqa Üzletszabályzatában és Hirdetményében).
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Forgóeszközhitel: olyan a Garantiqa által garantált legfeljebb 7
éves futamidejű, ütemezett törlesztésű hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kezesség,
zálogjog (óvadék)közül kötelező jellegű biztosítékként csak meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy
készfizető kezessége kapcsolódik.
Kötelező Kezes: Az a meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy, amely a Garantiqa egyes Bankokkal
kötött Megállapodásaiban, így különösen természetes személy kezességvállalásával biztosított Folyószámlahitelhez ,
Forgóeszközhitelhez, valamint egyes garancia-szerződésekhez kapcsolódó Megállapodásaiban foglaltak szerint kötelező
jelleggel készfizető kezesként bevonására kerül.
A Garantiqa kitettsége egy Vállalkozás vonatkozásában a Vállalkozás valamennyi ügyletéhez, a Kötelező Kezes
vonatkozásában pedig a Kötelező Kezes kezességével biztosított valamennyi ügylethez kapcsolódóan: a Garantiqa
kockázatban állásának forintban kifejezett maximum összegét jelenti
22. Alulírott Vállalkozás hozzájárul:
a) a hitelkérelem mellékleteként benyújtott iratoknak a Garantiqához való továbbításához, illetve ahhoz, hogy a
finanszírozó pénzügyi intézménnyel közölt, üzleti titoknak és banktitoknak minősülő adatokat a Garantiqa
megismerhesse és kezelhesse;
b) ahhoz, hogy a Garantiqa, a Magyar Államkincstár munkatársai és megbízottai, valamint díjtámogatás esetén a
támogatás ellenőrzésére jogosult szervezet képviselői az üzleti könyveibe betekinthessenek, a helyszínen ellenőrzést
folytassanak;
c) ahhoz, hogy a Garantiqa a Bankot tájékoztassa arról, hogy

a Garantiqa által vállalt készfizető kezesség közvetlen vagy nem közvetlen állami viszontgarancia keretében
nyújtott készfizető kezességvállalásnak minősül,
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a Vállalkozás adósa-e olyan ügyletnek, melyhez kapcsolódó beváltási kérelmet a Garantiqa 5 éven belül
teljesítette, vagy megtagadta,
a Vállalkozás adósa-e olyan ügyletnek, melyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezessége beváltás alatt
áll,
a Vállalkozás adósa-e olyan a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott ügyletnek, melyhez a Garantiqa
készfizető kezessége kapcsolódik,
mekkora összegű a Vállalkozás ügyleteiért a csekély összegű és/vagy az agrár csekély összegű támogatási
szabályok szerint a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás állománya,
mekkora összegű a Vállalkozás részére a Garantiqa által nyújtott csekély összegű és/vagy agrár csekély
összegű támogatás összege,
a Vállalkozás adósa volt-e olyan beváltott ügyletnek, amely 1 éven belül kiváltással szűnt meg,
a Vállalkozás adósa volt-e olyan ügyletnek, amely 1 éven belül felmondásra került, de amelyhez kapcsolódóan
beváltási kérelem benyújtására nem került sor,
a Vállalkozás bármilyen kezese volt-e olyan, akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás
keretében létrejött ügyletnek, melyhez kapcsolódó beváltási kérelmet a Garantiqa 5 éven belül teljesítette vagy
megtagadta, illetve ha a Vállalkozás Egyéni vállalkozó (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a
cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) korábban
természetes személyként vállalt a fentiek szerint kezességet,
a Vállalkozás bármilyen kezese volt-e olyan, akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás
keretében létrejött ügyletnek, amely beváltás alatt áll, illetve ha a Vállalkozás Egyéni vállalkozó (ide értve az
Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével az Egyéb vállalkozást,
illetve annak tagját is), korábban természetes személyként vállalt a fentiek szerint kezességet,
a Vállalkozás Kötelező Kezese-e együttműködési megállapodás keretében létrejött ügyletnek,
a Vállalkozásnak a kérelem beadását megelőző egy évben volt-e egyedi bírálatú elutasított készfizető
kezességvállalási kérelme,
a Vállalkozás a mérlegadatok alapján elvégzett adósminősítés alapján garanciaképes-e,
mekkora összegű a Vállalkozás együttműködési megállapodás keretében garantált összes hitelének állománya,
nem Egyéni vállalkozó Vállalkozás, nem az SZJA tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozás
esetén mekkora összegű a Garantiqa Vállalkozással szembeni együttműködési megállapodás keretében vállalt
kitettsége (Garantiqa készfizető kezességének állománya),
Egyéni vállalkozó, az SZJA tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozás esetén a Garantiqa
mekkora összegű hitelhez vállalt kezességet,
mekkora összegű a Vállalkozás garantált Széchenyi Beruházási hitelállománya.

A kizáró feltételekre a Garantiqa nyilvántartása a mérvadó.
A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa e pontban meghatározott feltételek fennállását a készfizető
kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában vizsgálja. Ha ezen időpontban a feltételek nem teljesülnek, a
Garantiqa készfizető kezességet nem vállal.
23. A Vállalkozás kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat valós információkat tartalmaz. Tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat
valótlan adatot tartalmaz, a későbbiekben a Garantiqa az ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességet nem vállal.
III. Nyilatkozat állami kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a Garantiqa készfizető
kezességvállalásával nyújtott állami támogatással és annak igénylésével összefüggésben
24. A Vállalkozás kijelenti, hogy a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata II. fejezet 2.8.2.1.a)-j) pontjában megjelölt, állami
kamattámogatás és/vagy kezességi díjtámogatás, valamint a Garantiqa készfizető kezességvállalásával nyújtott állami
támogatás (a továbbiakban együtt: támogatás) folyósíthatóságát kizáró okok a Vállalkozással szemben nem állnak fenn,
és tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a KAVOSZ Zrt-nek, ha a támogatási
jogviszony tartama alatt vele szemben a fenti kizáró okok bármelyike bekövetkezik.
25. A Vállalkozás nyilatkozik - kijelenti, tudomásul veszi, hozzájárul ahhoz, illetve vállalja -, hogy
a) a támogatás igényben (hitelkérelem) foglalt adatok, információk, valamint az igényhez csatolt okiratok, dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek; és jelen tárgyban támogatási igényt korábban - az esetlegesen fennálló Széchenyi
Kártya Program keretében létrejött Beruházási Hitel ügyletét kivéve - nem nyújtott be, azaz folyamatban lévő el nem
bírált, Széchenyi Beruházási hitelre vonatkozó támogatási igénnyel nem rendelkezik;
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás
vagy egyéb a megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
2
c) a Vállalkozás adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem áll,
d) a Vállalkozás megfelel az Áht. 50 § (1) bekezdésében foglaltaknak, azaz
 megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 a Vállalkozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésről szóló törvényben foglalt
közzétételei kötelezettségének eleget tett, amennyiben e kötelezettség a Vállalkozást terheli
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,

2 Egyéni vállalkozó/Egyéni cég/ a többtagú iroda, a cégnyilvántartásba bejegyzett iroda kivételével az Egyéb vállalkozás esetén: az Egyéni
vállalkozó, az Egyéb Vállalkozás (nem iroda) (illetve Egyéni cég, egy tag által alapított Egyéb Vállalkozás iroda esetén annak tagja) mint
természetes személy
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a Vállalkozásnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának
megvalósulását meghiúsítja,
a Vállalkozás nem részesülhet támogatásban az Áht. 48/B. § (1) bekezdésben foglalt esetekben, azaz nem lehet a
támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt
vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő
gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

g)

a Vállalkozás nevét, székhelyét és a költségvetési támogatás elméleti maximális összegét tartalmazó támogatói
okiratot a támogató - jogszabály rendelkezése szerint - a Kormány honlapján közzéteszi, amely a támogatói okirat
vállalkozással, mint kedvezményezettel való közlésnek minősül;

h)

a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a
KAVOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott szervek - közöttük az NFM, a KAVOSZ Zrt., a Magyar Államkincstár,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Bank - által történő ellenőrzésére kerülhet sor;

i)

a KAVOSZ Zrt. és a Bank felé haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8. napon belül írásban
köteles bejelenteni, ha adataiban, vagy a támogatás egyéb - a támogatási igényben ismertetett, vagy a támogatási
jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban rögzített - feltételeiben változás következik be vagy a vonatkozó,
mindenkor hatályos Áht.-ban, illetve Ámr.-ben rögzített bármely, a támogatási jogviszonytól való elállásra,
felmondására vagy a támogatás visszavonására okot adó feltételek bármelyike bekövetkezik; ill. ha a támogatás
igénylés benyújtását követően vagy a támogatási jogviszony fennállásának tartama alatt ellene csőd-, felszámolási,
végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul;

j)

a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az
állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai
3
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 107. és 108. cikkelyének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletben (HL L 351, 2013. 12.24. 1.o)
(továbbiakban: Rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
A vállalkozás számára az adott évben megítélt csekély összegű támogatás mennyisége a mindenkori hatályos
kormányhatározat rendelkezései szerint a megítélt hitelösszegre eső támogatás összege. Az állami támogatások
odaítélése a mindenkori hatályos jogszabályok, kormányhatározatok, kormányrendeletek és Széchenyi Kártya
Program szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével történik. Fenti támogatások mértékét részletesen a
Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza. A konkrét hitelügylet támogatástartalmáról a
Vállalkozás az Üzletszabályzat II. 2.8.1.3 pontjában foglaltak alapján kap tájékoztatást.
A Vállalkozásnak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10 évig meg kell
őriznie és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott (Kedvezményezett) köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül
információt kell szolgáltatni. Az összeghatár betartása és a támogatásokhoz kapcsolódó iratok 10 évig történő
megőrzése valamint ezek a támogatást nyújtó kérésére történő bemutatása a Vállalkozás feladata és felelőssége,
melyek megszegésével a támogatás jogellenesnek minősül és vissza kell azt fizetni.

k)

Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben. valamint az előző két pénzügyi
év alatt a Vállalkozás és vele egy ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (továbbiakban együtt: „Egy és
ugyanazon vállalkozás”) számára odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)

3

2009. december 1-től az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL
L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által hozott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
Vállalkozás tudomásul veszi az alábbiakat:
Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak
nyújtandó – újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a
vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs
lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

l)

A Vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével - az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell az „Egy és ugyanazon
vállalkozás” részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
Vállalkozás vállalja, hogy a Széchenyi Kártya Igénylő Lapon megadja az „Egy és ugyanazon vállalkozás” által az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások összegét. Az „Egy
és ugyanazon vállalkozás” fogalmát a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése határozza meg.
A Vállalkozás kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a
támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A jelen Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz
kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel nem használható a KAVOSZ Zrt.
Üzletszabályzatában szereplő kizárt, illetve az alábbi tiltott tevékenységekhez:
A Vállalkozás nem használhatja a Széchenyi Beruházási Hitelt harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásokra, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások teherszállító járművek megvásárlására.
Nem adható csekély összegű támogatás:

halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;

az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak;

az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
vállalkozásoknak a következő esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásra,

ha a Vállalkozás kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll vagy megfelel a rá vonatkozó nemzeti jog
azon feltételeinek, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható
lenne,

azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A Vállalkozás nem használhatja a Széchenyi Beruházási Hitelt az alábbi tevékenységek finanszírozására sem:
fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás
(TEÁOR 9200), növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás
ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03).
Vállalkozás egyúttal kijelenti, hogy fentiek értelmében nem nyújt be a Széchenyi Beruházási Hitelhez kapcsolódóan
kizárt, vagy tiltott tevékenységhez kapcsolódó számlá(ka)t.
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m) A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás jogosulatlan, jogszabálysértő
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a támogatást visszavonhatja.
n) A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályban foglalt esetekben a támogatás nyújtója által
megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht.-ban foglaltak szerint, az Ávr.-ben meghatározott mértékű
kamattal együtt köteles visszafizetni és vállalja, hogy a visszafizetési kötelezettségét teljesíti.
o) a Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy az Ávr. 97. § (3) bekezdése szerinti esetben a Bank a támogató megbízásából
az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti összeggel a fizetési számláját megterhelje.
26. A Vállalkozás a jelen Nyilatkozat aláírásával az Üzletszabályzat valamennyi rendelkezését megértette és azokat magára
nézve kötelezőnek fogadja el, illetve kijelenti, hogy az igénylelt támogatás a jogszabályokkal és az 1407/2013/EU
rendelettel összhangban van és a Vállalkozásnak nincs tudomása arról, hogy kizáró feltétele lenne annak, hogy csekély
összegű támogatást kapjon. Tudomásul veszi, hogy valótlan, nem teljes, illetve pontatlan adatközlésért a felelősség őt
terheli. Vállalkozás tudomásul veszi, ha jelen Nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz, a későbbiekben a Garantiqa az
ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességet nem vállal és a KAVOSZ Zrt. további Széchenyi Kártya Program keretében
igényelhető hitelekre vonatkozó hitelkérelmét a későbbiekben nem fogadja be ill. elutasítja ill. a Konstrukcióban résztvevő
Bankok a hitelkérelmét nem hagyják jóvá.
27. A Vállalkozás kijelenti, hogy összhangban az 1997. évi LXXVIII, törvényben foglaltakkal, építőipari kivitelezői
tevékenységet (TEAOR 4100 – TEAOR 4399) folytat:
Igen

Nem

28. A Vállalkozó vagy a Társas vállalkozás / Egyéni cég / Egyéb vállalkozás cégjegyzésre / képviseletre jogosult képviselője /
képviselői a jelen szakasz végén található “IGEN” vagy “NEM” megjelölésével nyilatkoznak. hogy a Széchenyi Beruházási
Hitel igénylés során személyazonosító okmányaikról másolat készülhessen és azokat jelen nyilatkozatban foglaltak szerint
a Konstrukcióban való részvétel. valamint az igénylő illetve képviselők személyazonosságának megállapíthatósága
céljából a KAVOSZ Zrt. – a jogszabályokban és a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott módon - a Bank
részére továbbíthassa.
Igen
Nem
29. Egyéni vállalkozó / Egyéni cég / a többtagú iroda, a cégnyilvántartásba bejegyzett iroda kivételével az Egyéb vállalkozás
esetén töltendő ki:
A Vállalkozás nyilatkozik, hogy az Egyéni vállalkozás / az Egyéni cég / a többtagú iroda, a cégnyilvántartásba bejegyzett
iroda kivételével az Egyéb vállalkozás, illetve annak tagja, mint természetes személy adósként/adóstársként a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint bíróságon kívüli adósságrendezésre
irányuló megállapodás megkötését vagy bírósági adósságrendezési eljárás
lefolytatását

kezdeményeztem

nem kezdeményeztem

valamint nyilatkozik, hogy adósságrendezési eljárásban egyéb kötelezettként
érintett

nem érintett.

Alulírott Vállalkozás tudomásul vesszük, hogy a jelen nyilatkozat tartalmát előzetesen megismertük, azt áttanulmányoztuk és
ezt követően írjuk alá. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a nyilatkozat aláírására kizárólag akkor jogosult a Vállalkozás, ha a z
abban foglalt valamennyi feltételnek megfelel.
Kelt, ………………………….., 201…………………………
…………………………………………………………….
Egyéni vállalkozó aláírása és nyilvántartási száma vagy
a Társas vállalkozás/Egyéni cég cégszerű aláírása vagy
4
az Egyéb vállalkozás szabályszerű aláírása
Amennyiben a Nyilatkozatot Egyéni vállalkozó/ az SZJA szerinti egyéni vállalkozónak minősülő Egyéb vállalkozás írja alá. úgy
a tanúk adatai és aláírása:
Előttünk mint tanúk előtt:
1. tanú neve:

2. tanú neve:

lakcíme:

lakcíme:

aláírása:

aláírása:

4 A TAO tv. szerinti társasági adóalanynak minősülő Egyéb vállalkozás pontos, teljes neve kiírva, cégnyilvántartásba bejegyzett Egyéb
vállalkozásnál a teljes vagy rövidített elnevezés és a képviselő/cégjegyzésre jogosult aláírása, az SZJA tv. szerinti egyéni vállalkozónak
minősülő Egyéb vállalkozásnál a pontos név kiírva és az eljáró hiteligénylő aláírása és minősége (pl.: egyéni ügyvéd) megjelölve.
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Ügyirat száma:

Alulírott
Név:

Anyja neve:

Lakcím:

Szig.szám:

Kijelentem, hogy az Igénylési Lap Széchenyi Forgóeszköz-és Beruházási Hitelhez c. dokumentum A Hitel Biztosítékai c.
pontjában megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a KAVOSZ Zrt., valamint a Garantiqa Együttműködési
megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve, garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló
Üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) megjelölt, a Széchenyi Beruházási hitel Konstrukció keretében történő
készfizető kezességvállalást kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a KAVOSZ Zrt. - az Üzletszabályzata III. fejezete 1. pontjában szabályozott tevékenysége körében,
ill. a Bank a hitelügyintézés során tudomására jutott - adataimat a fent megjelölt Vállalkozás Széchenyi Beruházási Hitel
Konstrukcióban történő részvétele céljából – a jogszabályokban és a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott módon
kezelje és a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteknek, valamint az állami támogatás igénybe vehetőségének,
folyósíthatóságának ellenőrzése és a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a jogszabályban meghatározott
szervezeteknek továbbítsa. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Konstrukcióban résztvevő szervezetek vonatkozásomban az
Üzletszabályzatban megjelölt kizáró feltételeket ellenőrizzék, azzal kapcsolatban adatokat, információkat kérjenek le.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Konstrukcióban résztvevő szervezetek adataimat a fenti Nyilatkozat 14. pontjában, illetve
a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata III. fejezete 2.4. pontjában meghatározott módon ellenőrizzék.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Garantiqa a Bank kérésére a következő információkat előzetesen megadhassa:

Egyéni vállalkozóként (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa vagyok-e olyan a Garantiqa nyilvántartása szerint
felmondott ügyletnek, melyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik,

Egyéni vállalkozóként (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa vagyok-e olyan ügyletnek, amely beváltás alatt áll,

Egyéni vállalkozóként (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) adósa vagyok-e olyan ügyletnek, melyhez kapcsolódó beváltási
kérelmet a Garantiqa 5 éven belül teljesítette vagy megtagadta, vagy amely beváltás alatt áll,

bármilyen kezese voltam-e olyan, akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás keretében létrejött
ügyletnek, melyhez kapcsolódó beváltási kérelmet a Garantiqa 5 éven belül teljesítette, vagy megtagadta, illetve ha a
kezes Egyéni vállalkozó (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák
kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) korábban természetes személyként vállaltam-e a fentiek szerint
kezességet,

bármilyen kezese voltam-e olyan, akár egyedi bírálat alapján, akár együttműködési megállapodás keretében létrejött
ügyletnek, amely beváltás alatt áll, illetve ha a kezes Egyéni vállalkozó (ide értve az Egyéni céget, illetve a többtagú
irodák, a cégnyilvántartásba bejegyzett irodák kivételével az Egyéb vállalkozást, illetve annak tagját is) korábban
természetes személyként vállaltam-e a fentiek szerint kezességet,

adósa voltam-e olyan beváltott ügyletnek, amely 1 éven belül kiváltással szűnt meg,

Kötelező Kezese vagyok-e együttműködési megállapodás keretében létrejött ügyletnek,
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Folyószámlahitel: olyan a Garantiqa által garantált legfeljebb 3
éves futamidejű folyószámlahitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kezesség, zálogjog
(óvadék) közül kötelező jellegű biztosítékként csak meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy készfizető
kezessége kapcsolódik (részletesen lsd. Garantiqa Üzletszabályzatában és Hirdetményében).
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Forgóeszközhitel: olyan a Garantiqa által garantált legfeljebb 7
éves futamidejű, ütemezett törlesztésű hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kezesség,
zálogjog (óvadék) közül kötelező jellegű biztosítékként csak meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy
készfizető kezessége kapcsolódik.
Kötelező kezes: A Garantiqa Üzletszabályzata 2. pontja alapján a Garantiqa a hitelintézetek között létrejött egyes
együttműködési megállapodások szerint, így különösen természetes személy kezességvállalásával biztosított
Folyószámlahitelhez, Forgóeszközhitelhez, valamint egyes garancia-szerződésekhez kapcsolódó megállapodások esetén sor
kerül meghatározott jellemzőkkel rendelkező természetes személy(ek) készfizető kezesként (azaz Kötelező Kezes) történő
bevonására. A fenti hiteltípusokhoz tartozó termékek, valamint a Kötelező Kezest tartalmazó termékek és már megkötött
Megállapodások elnevezését a Garantiqa Hirdetménye, illetve a Garantiqa honlapja, a www.garantiqa.hu tartalmazza
A kizáró feltételekre a Garantiqa nyilvántartása a mérvadó.
Hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a Banknak vagy a Garantiqának meg nem térült, lejárt követelése áll fenn a
Vállalkozással, illetve velem, mint kezessel szemben, a Garantiqa és/vagy a Bank vagy a követelés jogosultja azonosító
adataimat és a tartozásra vonatkozó adatokat harmadik személy részére a követelés érvényesítése céljából, ill. a KAVOSZ Zrt.
részére az Üzletszabályzat II.2.9 és. a Nyilatkozat 12. pontja szerinti Nyilvánosságra hozatal megtétele, ill. a követelés
behajtásban való részvétel céljából kiadja. Kijelentem, hogy a KAVOSZ Zrt. és a Garantiqa Üzletszabályzatát megismertem és
azok rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár munkatársai és
megbízottai az adataimat megismerhessék, kezelhessék. Tudomásul veszem, hogy ha a Garantiqa. készfizető kezesként
teljesít a Banknak, az általam vállalt készfizető kezesség a Garantiqa követelésének a biztosítékát is képezi függetlenül attól,

12

Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási hitel konstrukcióban való részvételhez

v47_h

hogy készfizető kezességvállalásomra a hitelszerződés megkötésekor a Garantiqa készfizető kezességvállalását megelőzően ,
vagy a hitelszerződés futamideje alatt, a Garantiqa készfizető kezességvállalását követően kerül sor. Tudomásul veszem
továbbá, hogy készfizető kezesként történő teljesítésem esetén a Garantiqával szemben megtérítési igény nem illet meg.
Alulírott a jelen szakasz végén található “Igen” vagy “Nem” megjelölésével nyilatkozom, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel
igénylés során, valamint a Széchenyi Beruházási hitel futamideje alatt kezesként történő belépésemkor személyazonosító
okmányaimról másolat készülhessen és azokat jelen nyilatkozatban foglaltak szerint a Konstrukcióban való részvétel, valamint
személyazonosságom megállapíthatósága céljából a KAVOSZ Zrt.
- a jogszabályokban és a KAVOSZ Zrt.
Üzletszabályzatában meghatározott módon - kezelhesse és a Bank részére továbbíthassa.
Igen

Nem

Alulírott nyilatkozom továbbá, hogy adósként/adóstársként/egyéb kötelezettként a természetes személyek
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései szerint bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló
megállapodás megkötését vagy bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását
kezdeményeztem

nem kezdeményeztem, illetve

állok

nem állok, valamint

adósságrendezési eljárás hatálya alatt

tudomásul veszem, hogy a Garantiqa nem vállal készfizető kezességet olyan ügyletért, ahol a Kötelező Kezes
adósként/adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési
eljárás hatálya alatt áll.

Kelt, ………………………….., 201…………………………

…………………………………………………………….
Magánszemély készfizető kezes aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
1. tanú neve:

2. tanú neve:

lakcíme:

lakcíme:

aláírása:

aláírása:
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