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CI, CFI EXIM kárenyhítő biztosítási program
Alapvető információk a biztosítás megkötésének folyamatáról

A COVID-19 okozta válság helyzetre való tekintettel a MEHIB Zrt., mint állami hátterű exporthitel
biztosító az Európai Bizottság felhatalmazása alapján ideiglenes jelleggel, 2020. december 31-ig a
következő országokba is vállalhat rövidlejáratú exporthitel-biztosítást azon Magyarországon
bejegyzett vállalkozások részére, amelyek magyar származású árut/szolgáltatást exportálnak : EU,
Izland, Nagy Britannia, Norvégia, Svájc, USA, Kanada, Japán, Ausztrália, Új-Zéland. A termék rövid neve
CI amennyiben exportőrök kívánják igénybe venni, és CFI a rövid neve pénzügyi vállalkozások részére.
A biztosítás alapfeltétele a következő:
- termék export esetén a terméknek legalább 50%-ban magyar származásúnak kell lennie , ami
magyar származási bizonyítvánnyal igazolható, illetőleg
- szolgáltatás export esetén, rendelkezni kell a gazdálkodó szervezetnek a kormányhivatal által
kiállított dokumentummal, amely igazolja, hogy az általa foglalkoztatottak legalább 50%-a tb- és
nyugdíjszolgáltatásra jogosult vagy vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.
Mire nyújt védelmet a biztosítás?
A biztosítás kereskedelmi és politikai okokból ki nem fizetett exportkövetelés okozta veszteségre nyújt
fedezetet a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek mellett.
Mi a biztosítás tárgya?
A külföldi adóssal szembeni, külkereskedelmi szerződésből származó, maximum 360 nap futamidejű
halasztott fizetésű, érvényes, adós által nem vitatott követelés.
Milyen lépéseken keresztül juthatunk el a biztosítási szerződés megkötéséhez?
1. Az EXIM honlapján (www.exim.hu) a Kárenyhítő programpontban a visszahívás gombot kérjük
kiválasztani. Annak megnyomása után a megjelenő kapcsolatot kezdeményező felületen kérjük
megadni az ott kért kapcsolati adatokat . Fontos, hogy a „Finanszírozási/biztosítási igény bemutatása
dobozban kifejezetten kérjük jelezni, hogy „biztosítás érdekel”. Ezután rövid időn belül felvesszük a
kapcsolatot az érdeklődővel.
2. Következő lépésként a következő nyomtatványokat fogjuk elküldeni, vagy azok közvetlenül is
elérhetők a honlapon a Kárenyhítő Hitelbiztosítás Program alatt:
 limitkérelmi lap és ehhez kapcsolódó korrupciós nyilatkozat,
 tájékoztatás a korrupciós bűncselekmények megakadályozása érdekében teendő
intézkedésekről
 elektronikus kapcsolat létesítésére vonatkozó nyilatkozat

3. Következő lépés ezen nyomtatványok teljeskörű kitöltése, cégszerű aláírása, pdf formátumú
iratként való továbbítása, az aláírási címpéldány másolat egyidejű csatolásával a biztosító
TUzlet@exim.hu címére. A kitöltött nyomtatványok postai feladása is szükséges, legkésőbb 30
napon belül.
4. A fenti dokumentumok beérkezését követően a biztosítási csoport rögzíti a kérelmeket, valamint a
limitkérelmek tekintetében előszűrést végez el. Fontos, hogy a limitkérelmeket minden egyes
vevőre teljeskörűen, és pontosan kitöltve szükséges beküldeni.
A biztosítói előszűrés keretében formai és tartalmi ellenőrzésre kerül sor. Hiányosan kitöltött, vagy
kizáró tényezőket tartalmazó (pl. 60 napon túli lejárt kintlévőség az adott vevőre) hitellimit kérelem
esetén a kérelem elutasítására kerül sor.
5. Az előszűrés esetleges elutasításáról, illetve a pozitív előszűrés után következő lépésként a
megállapított hitellimitről a Biztosító minden esetben írásos formában küld értesítést az
elektronikus kapcsolattatásra vonatkozó nyilatkozat alapján regisztrált email cím/ekre.
Mikortól kezdeményezhető a biztosítási szerződés megkötése?
A biztosítási szerződés megkötését akkor érdemes kezdeményezni, amikor pozitív összegű
hitellimit/ekről kiállított írásbeli értesítővel rendelkezik az ügyfél. A kötvény nélküli hitellimitek
érvényességi ideje a kiadástól számított 2 hónap, ezen időszak alatt áll módjában az ügyfélnek
kezdeményezni a biztosítási szerződés megkötését. A hitellimit önmagában még nem eredményez
biztosítási fedezetet, az csak a biztosítási szerződés megkötésével érhető el.
Ha megkötésre kerül a biztosítási szerződés, akkor a hitellimitek a kötvény keretében érvényessé
válnak. Ha nem történik szerződéskötés, úgy a kötvény nélkül kiadott hitellimitek a kiadástól számított
két hónap letelte után érvényüket vesztik és törlésre kerülnek a biztosítói rendszerből.

Milyen dokumentáció szükséges a biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezéséhez?
1. Amennyiben Önök a fentiek szerinti pozitív összegű hitellimit/ekről kiállított írásbeli értesítővel
rendelkeznek, úgy kérjük, hogy írásban szíveskedjenek jelezni szerződéskötési igényüket a
TUzlet@exim.hu elektronikus címen.
2. Ennek beérkezését követően a biztosítási ügyfélkapcsolattartó legfeljebb 3 munkanapon belül
megkeresi Önöket a további teendőkkel:
Biztosítási ajánlat elküldése, Ügyfél átvilágítási Nyilatkozatok, egyéb szerződéses nyilatkozatok
megtétele szükséges a biztosítási szerződés megkötéséhez.
3. A szerződés kötéshez szükséges dokumentáció teljeskörű rendelkezésre állása esetén biztosítási
kötvény kerül kiadásra.
4. A kötvény kiadása után minimális díjszámla kibocsátása történik, melynek összegét a mindenkori
Kondíciós Lista tartalmazza. A minimális díj befizetése a számlán megjelölt határidőn belül
szükséges a szerződés hatálybalépéséhez.

5. A biztosítási kötvény keretében további vevők is biztosíthatóak, amennyiben újabb vevőkre
hitellimitkérelmek kerülnek beadásra, és a vevő vizsgálat után érvényes hitellimitek kerülnek
kiadásra.
Mekkora az önrészesedés?
Az önrész választható: 5%; 10%; 15%; 20%; 25%.
Pontos mértéke a kötvényben kerül rögzítésre a biztosítási ajánlatban megjelölt önrész szerint.
Milyen költségekkel jár a biztosítás?
A biztosítási díj az Adós vagy kezes, garantőr minősítésétől, a fizetési feltételtől, a futamidőtől, valamint
az önrészesedés mértékétől függő, havonta fizetendő díj, melynek alapja az adott hónapban teljesített
forgalom, és vevőnként kerül kiszámításra. A biztosítási szerződés hatálybalépésének feltétele a
minimális díj megfizetése. Mértékének alsó határa a mindenkori Kondíciós listában kerül
meghatározásra. A minimális díj egy biztosítási időszakra szól, összegét a biztosító beszámítja a
biztosítási díjfizetésbe.
A biztosítási díjtáblázat és egyéb költségek megtalálhatóak a MEHIB által meghirdetett érvényes
Kondíciós Listában.

