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Kiegészítés a CF módozat
Általános szerződési feltételeihez
az exportőr teljesítési kockázatára (hibás teljesítésére)
(Választható modul a Kötvény keretében tetszőleges exportőr–adós közötti
kereskedelmi vita esetére)

I.

A jelen kiegészítő biztosítás kiterjed az olyan károk megtérítésére is, amely abból ered,
hogy az exportőr a külkereskedelmi szerződésben foglalt kötelezettségeit nem
szerződésszerűen teljesítette (hibás teljesítés), ezért az Adós a Biztosított által
Megvásárolt követelést (jogalapjában vagy összegszerűségében) vitatja. Jelen kiegészítő
biztosítás azonban nem terjed ki az olyan jogi, illetve dokumentációs kockázatokra,
amelyből eredően a Biztosítottat ért kár abból ered, hogy a megvásárolt követelés alapját
képező exportirányú külkereskedelmi ügylet vagy a faktoring megállapodás nem
érvényes és így az abból eredő követelés sem érvényesíthető.

II.

Jelen kiegészítő biztosítás esetében az alábbi értelmező rendelkezésekkel egészül ki az
Általános szerződési feltételek:
Biztosítási szerződés:
a Biztosító és a Biztosított között megkötésre kerülő jelen Záradék (a CF módozat
Általános szerződési feltételeihez), a Hitellimit értesítő, a Kötvény, az Általános szerződési
feltételek, a Biztosítási ajánlat, a Kondíciós lista és a Biztosító Üzletszabályzata alapján –
a vonatkozó jogszabályok szerint – létrejövő megállapodás. A Biztosítási szerződés részét
képező dokumentumokban rögzített feltételek alkalmazása a fenti sorrendet követi.
Vita:
Bármely vita, amely az exportirányú külkereskedelmi szerződéssel összefüggésben az
exportőr nem szerződésszerű teljesítése miatt felmerül és erre tekintettel az Adós a
követelés jogalapját vagy összegszerűségét vitatja az exportőrrel vagy a Biztosítottal
szemben (ide nem értve azt az esetet, ha az Adós az exportirányú külkereskedelmi
szerződés vagy a faktoring keretszerződés érvényességét vitatja), beleértve továbbá
azokat az eseteket is, ellenköveteléseket, amelyeket az Adós a külkereskedelmi
szerződésre vonatkozóan beszámítás útján kíván érvényesíteni a Biztosítottal szemben.
Regressz igényről szóló nyilatkozat:
A Biztosító javára szóló exportőri kötelezettségvállalás a Biztosító által a Biztosított
részére kifizetett összeg megtérítésére, ha a kár abból származik, hogy az exportőr vagy
a szerződés teljesítésében résztvevő (alvállalkozó) az Adóssal megkötött exportirányú
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külkereskedelmi szerződést nem szerződésszerűen teljesítette, vagy ha az exportirányú
külkereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita van, és az Adós a követelés
jogalapját vagy összegszerűségét vitatja, és a vitát a jogerős bírósági döntés határozata az
Adós vagy részben az Adós javára zárja le.
III. Az Általános szerződési feltételek II. rész 1. pontja az alábbi c) ponttal (biztosítási
eseménnyel) egészül ki:
c) Az Adós nemfizetése, aminek oka az exportőr nem szerződésszerű teljesítése.
A II. rész 3. b) pontja az alábbiakkal egészül ki: az 1. b) és c) pont esetében….
IV. Az Általános szerződési feltételek III. rész (Kárveszély) az alábbi új pontokkal egészül ki:
9. pont: ha az exportőr a biztosítási ügylethez kapcsolódó exportirányú szerződésében, a
faktoring megállapodásban, a visszkereseti megállapodásban foglalt kötelezettségeit nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti;
10. pont: ha a Biztosított tudomására jut, hogy az exportőr az exportirányú
külkereskedelmi szerződés teljesítését késlelteti, ellehetetleníti, együttműködési
kötelezettségét megsérti és ezzel kártérítési kötelezettséget keletkeztet, amellyel az
Adósnak jelentős többletköltségeket okoz, és/vagy amely alapján az Adós számára
felmondási okot adhat vagy beszámítási jogot enged számára a megvásárolt és biztosított
követelésekkel szembeni beszámításra.
Az utolsó bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Minden olyan egyéb, az 1-10. pontokban nem meghatározott információ, esemény vagy
körülmény, amely a Biztosított és az Adós, illetve az exportőr és az Adós vagy az exportőr
és a Biztosított között fennálló üzleti kapcsolatok, a köztük létrejött bármely
külkereskedelmi, illetve faktoring megállapodás vagy a Biztosítási szerződés
vonatkozásában kárt okozhat, kivéve a fizetési kötelezettségnek az esedékességet követő
hatvan napon belüli nemteljesítését.
V.

Az Általános szerződési feltételek IV. rész 2. pont első mondata az alábbiakkal egészül
ki:
A Biztosító a biztosítási díjtételeit az országkockázati besorolástól, az Adós, a kezes
minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától és az
exportirányú külkereskedelmi szerződés teljesítésében résztvevők teljesítési kockázatától
függően állapítja meg.
A IV. rész 3. pontja az alábbi új mondattal egészül ki:
Amennyiben a Biztosított a jelen kiegészítő biztosítási fedezet nyújtását igényli a jelen
feltételek VI. pontjában meghatározottak szerint az Adósra vonatkozó hitellimit-kérelem
benyújtásával egyidejűleg, úgy a Biztosító az exportirányú külkereskedelmi szerződés
teljesítésében résztvevők teljesítési kockázatára vonatkozóan felárat számít fel a
Biztosított terhére az érintett Adósok vonatkozásában az adott hónapban megvásárolt és
lejelentett követelések tekintetében, melyet a Biztosító részére benyújtott forgalmi
jelentések alapján számláz ki és terhel a Biztosítottra az biztosítási alapdíjon felül.
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VI.

Az Általános szerződési feltételek IV. rész 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Amennyiben a Biztosított az exportirányú külkereskedelmi szerződésben résztvevők teljesítési
kockázatára vonatkozó kiegészítő biztosítási fedezet nyújtását igényli, úgy azt a kockázattal
érintett exportőrök vonatkozásában külön kérelmeznie kell az Adósra benyújtott hitellimitkérelemmel egyidejűleg. A kiegészítő biztosítási fedezet nyújtásához a Biztosító részére meg
kell küldeni az exportőrnek az Adóssal megkötött külkereskedelmi szerződés vonatkozásában
tett – a Biztosító javára szóló – visszkereseti nyilatkozatot is. Kiegészítő biztosítási fedezet
esetén a biztosítási fedezethez a Biztosítottnak az Adósra és az exportőrre vonatkozóan
érvényes hitellimittel, továbbá regressz igényről szóló érvényes nyilatkozattal kell
rendelkeznie.
Az Általános szerződési feltételek VII. rész 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

VII.

A Biztosító kockázatviselése az adott követelés megvásárlásának napján kezdődik, és vagy az
Adós teljes fizetéséig, vagy pedig a biztosítási esemény bekövetkeztéig tart, feltéve, hogy a
biztosítási díjat a Biztosított megfizette és az Adósra és az exportőrre nézve érvényes
hitellimittel rendelkezett, valamint az adott külkereskedelmi ügylet vonatkozásában az exportőr
által aláírt, regressz igényről szóló érvényes nyilatkozatot megküldte a hitellimit-kérelem
benyújtásával egyidejűleg a Biztosító részére.
VIII. Az Általános szerződési feltételek VIII. rész 1. pont második mondata az alábbiak
szerint módosul:
A Biztosító kárfizetése a Biztosított által a havi forgalmi jelentésben lejelentett Megvásárolt
követelésekre terjed ki – ideérte a jelen záradék I. pontja szerinti vitatott követeléseket is –
legfeljebb a hitellimit mértékéig, a Kötvényben rögzített kárfizetési hányadnak megfelelően.
Az Általános szerződési feltételek IX. rész 6. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

IX.

Ha a kárfizetési türelmi idő alatt az Adós a követelés jogalapját vagy összegszerűségét vitatja,
a Biztosított köteles a Biztosítóval történő egyeztetést követően a Biztosító utasításának
megfelelően a követelés behajtása érdekében az Adóssal szemben az illetékes és hatáskörrel
rendelkező bíróság előtt a polgári peres eljárást megindítani. Amennyiben a Biztosított jelen
kiegészítő biztosítási fedezetet kívánja igénybe venni valamely exportőri teljesítési kockázat
biztosítása tárgyában, úgy a Biztosított köteles az exportőrrel megkötött faktor
megállapodásban azt is előírni, hogy – amennyiben az Adóssal szemben a fenti peres eljárás
megindítására kerül sor, úgy – az exportőr köteles a Biztosított részére minden szükséges és
rendelkezésre álló bizonyítékot, dokumentumot átadni, mellyel a peres eljárás során a
Megvásárolt követelés jogalapja és összegszerűsége, azaz az exportőr szerződésszerű teljesítése
igazolható; köteles továbbá előírni azt, hogy az exportőr a Biztosított oldalán a peres eljárásban
köteles részt venni.
X.

XI.
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Az Általános szerződési feltételek VIII. rész az alábbi mondattal egészül ki: A
Biztosított által a IX. rész 6. pontja alapján megindított perben a Biztosító a
kárfizetést követően – összhangban az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság
eljárására irányadó joggal – jogutódlással a Biztosított helyébe lép.
Az Általános szerződési feltételek X. rész 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Amennyiben az Adós a Megvásárolt követelések jogalapját vagy összegszerűségét az exportőr
hibás teljesítése miatt vitatja, a Biztosító a Biztosított és az Adós közötti peres eljárás jogerős
befejezésétől függetlenül a Biztosított részére a kárelbírálást lefolytatja a rendelkezésre álló
bizonyítékok és adatok alapján. A Biztosított ilyen esetben köteles a kárigényét a nem vitatott
követelésrész vonatkozásában is mind összegszerűsége, mind jogalap tekintetében az Általános
szerződési feltételek X. rész 3. pontja szerint igazolni. A vitatott követelésrész tekintetében a
Biztosított köteles a Megvásárolt Követelések vonatkozásában az őt ért kárt a Biztosító felé
megfelelő okiratokkal (például szerződés, számla, teljesítést igazoló okmányok,
fuvarokmányok) alátámasztani.
Amennyiben a kárigény elbírálása során kiderül, hogy az Adós a követelés jogalapját vagy
összegszerűségét más okból (például érvénytelenség, teljesítés teljes hiánya), azaz nem az
exportőr hibás teljesítése miatt vitatja, úgy a Biztosító ezen jogvita fennállása esetén a vitatott
összegre vonatkozóan elhalasztja a kárfizetést a Biztosított számára kedvező jogerős ítélet
meghozataláig. Ilyen esetben a Biztosító a követelés beszedésében nem vesz részt, a kárigényt
azonban a jogvita eredményétől függetlenül – amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján
elvégezhető – elbírálja.
XII.

Az Általános szerződési feltételek XI. rész 2.1. pontja jelen kiegészítő biztosítási fedezet
nyújtása esetén nem alkalmazandó.

XIII. Az Általános szerződési feltételek XII. rész az alábbiak szerint módosul, illetve egészül
ki:
A biztosítás nem terjed ki:
3. pont: a közvetett károkra, ide nem értve azokat az elmaradt haszon jogcímén előálló károkat,
melyek azon Megvásárolt követelések tekintetében keletkeznek, amelyek tekintetében az
exportőr hibásan teljesített.
5. pont: azokra a károkra, amelyek vonatkozásában a Biztosított a követelés megvásárlásának
időpontjában az Adósra nézve nem rendelkezett érvényes hitellimittel, illetve az exportőr hibás
teljesítésére vonatkozó, regressz igényről szóló érvényes nyilatkozattal a kárigénnyel érintett
követelés vonatkozásában.
10. pont: azokra a követelésekre, amelyek a faktorálás időpontjában már lejártak vagy tényleges
exportőri teljesítés hiányában fenn sem állnak.
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