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AKKREDITÍV IGAZOLÁS
Az akkreditív igazolás az Eximbank visszavonhatatlan kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Nyitó bank
nem teljesíti az akkreditívben tett visszavonhatatlan fizetési ígéretét, annak ellenére, hogy a benyújtott dokumentumokat
nem kifogásolta, úgy az Eximbank a Nyitó bank helyett fizet a Kedvezményezett (exportőr) részére. Az Eximbank az egyedi
akkreditívek igazolása mellett akkreditív-keret alatt kibocsátott akkreditíveket is igazol (keret igazolások nyújtására).
Az akkreditív igazolás részben vagy egészben magyar áruk exportját magában foglaló külkereskedelmi ügylethez kapcsolódik.
Az Eximbank a szolgáltatást saját kockázatra nyújtja, a Magyar Állam készfizető kezessége nélkül.

Akkreditívben (L/C)
és igazolásban
(konfirmálásban)
szereplő felek

Megbízó:

Devizakülföldi importőr, amely részére a Kedvezményezett
(exportőr) terméket vagy szolgáltatást exportál

Nyitó bank:

Európai Unión kívüli országban bejegyzett pénzügyi intézmény

Kedvezményezett:

Exportáló devizabelföldi gazdálkodó szervezet

Avizáló/Értesítő bank:

Magyarországon
hitelintézet

Igazoló bank és fizetésre
kijelölt bank (az utóbbi csak
nyílt igazolás esetén):

bejegyzett

vagy

fiókteleppel

rendelkező

Eximbank

Devizanem

EUR/USD

Kockázatvállalás
mértéke

Akkreditív értékének 100%-a.

Összeg

Egy akkreditív
minimális összege: EUR 80.000 vagy USD 80.000,
maximális összege: jóváhagyás szerint.

Lejárat, futamidő

Az igazolás lejárata megegyezik az akkreditív alatt benyújtott, rendben lévő okmány türelmi idővel
megnövelt fizetési esedékességével.
Az igazolásra vonatkozó kötelezettségvállalás utolsó napja az Eximbank kötelezettségvállalásától
számítva kevesebb kell, hogy legyen, mint 2 év.
Egy ügylethez kapcsolódó több akkreditív igazolása esetén az Eximbank keretösszeget tarthat a
Megbízó rendelkezésére. A keret alatt a rendelkezésre tartás utolsó napjáig fogadhatóak be
akkreditívek. A keret rendelkezésre-tartási ideje legfeljebb 1 év, ami megújítható.
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Árazás

Kockázati ár
 Éves (p.a.) díj, fizetendő akkreditívenként előre és egyösszegben (upfront), az akkreditív
összegére vetítve.
 Felszámítandó az akkreditív igazolás életbe lépésétől kezdve az akkreditív - türelmi idővel
meghosszabbított – esedékességéig.
Egyéb díjak (pl. okmányos műveletek költségei)
 Az Eximbank mindenkor érvényes publikus kondíciós listája szerint

Kizárt ügyfelek

Az Eximbank Üzletszabályzat 1/B. számú mellékletében foglaltak alkalmazandóak az exportőr és a
Nyitó bank vonatkozásában. („FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYFELEK UTÓFINANSZÍROZÁSI ÉS
AKKREDITÍVVEL KAPCSOLATOS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN”).

Kizárt ügyletek

Az Eximbank Üzletszabályzatának 2. számú mellékletében foglaltak szerint („FINANSZÍROZÁSBÓL
KIZÁRT ÜGYLETEK”).

Szerződéses háttér

Nyílt igazolás
 Szerződéses jogviszony a SWIFT üzenet kibocsátásával, és a felkérés elfogadásával jön
létre a Nyitó bankkal.
 Ha a Kedvezményezett (exportőr) a díjfizető: A szerződéses jogviszony a kötelező érvényű
ajánlat kibocsátásával és az Kedvezményezett (exportőr) általi elfogadásával jön létre a
Kedvezményezettel (exportőrrel).
 Ha a Nyitó bank a díjfizető: A pozitív kötelező érvényű döntésünkről e-mailben
tájékoztatjuk a Kedvezményezettet (exportőrt).
Csendes (silent) igazolás
 3-oldalú (Kedvezményezett (exportőr), Értesítő bank, Eximbank) megállapodás. A
megállapodás – többek között – tartalmazza:
az akkreditív nem módosítható az Eximbank hozzájárulása nélkül,
 a Nyitó bank nemteljesítése esetén a követeléseket az Eximbankra engedményezik.

Dokumentáció

Döntést megelőzően
 Kérdéslista
Nyílt igazolás esetén: Kedvezményezettől (exportőrtől) vagy Nyitó banktól
Csendes (silent) igazolás esetén: Kedvezményezettől (exportőrtől) vagy Avizáló
banktól
 Felkérés
Csak nyílt igazolás esetén: Kedvezményezettől (exportőrtől)
Döntést követően
 Nyílt igazolás:
- Adatlapok, nyilatkozatok
 Csendes (silent) igazolás:
Megállapodás
 Adatlapok, nyilatkozatok

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tartalmazzák a konstrukció összes feltételét,
továbbá semmiképpen nem minősülnek ajánlatnak az Eximbank részéről. Egy konkrét igazolás feltételei minden esetben egyedi döntés
alapján kerülnek meghatározásra, figyelembe véve – többek közt - az alapul szolgáló ügylet struktúráját és az akkreditívet nyitó bank
pénzügyi helyzetét, valamint a kapcsolódó ország-kockázatot. Az információk esetleges változásai vagy hiányosságai miatt nem vállalunk
felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása az Ön saját felelősségére történhet. Az Eximbank nem
tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a termékleírásban található információk használatából keletkezik.
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