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TERMÉKISMERTETŐ
Halasztott fizetésű, rövid lejáratú export követelések biztosítása

módozat
C

Kinek ajánlott ez a biztosítási módozat?
Ez a rövidlejáratú módozat azoknak a Magyarországon bejegyzett vállalkozásoknak ajánlott, melyek magyar
származású árut/szolgáltatást exportálnak a MEHIB mindenkori kondíciós listája szerinti országokba
(www.exim.hu) és vevőikkel két éven belüli, halasztott fizetésű határidőben állapodnak meg.
Előnyök a biztosított számára:
A MEHIB széleskörű elemzésekre épülő kockázatelbírálási rendszerben minősíti az adósokat és átvállalja a
biztosítottól a kockázat elemzését, valamint követelésbehajtásával a hosszadalmas behajtási procedúra terhét
is leveszi a biztosított válláról.
Ezt a biztosítást az állami költségvetés készfizető kezessége garantálja, ezért csak
olyan termékek exportjára köthető, melyek legalább 50%-ban magyar származásúnak minősülnek,
melyet magyar származási bizonyítvánnyal igazolnak, illetőleg
olyan szolgáltatásnyújtásra köthető, ahol a gazdálkodó szervezet a kormányhivatal által kiállított
dokumentummal 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.
Mi a biztosítás tárgya?
A külföldi adóssal szembeni, külkereskedelmi szerződésből származó, maximum 23 hónap futamidejű halasztott
fizetésű, érvényes, adós által nem vitatott követelés.
A módozat alapesetben a kiszállítás utáni hitelezési időszak fizetési kockázatait biztosítja, de igény szerint a
gyártási időszakra szóló kiegészítő fedezetet is nyújt külön díjfizetés mellett.
Melyek a biztosítási események?
A MEHIB kárfizetése az alábbi biztosítási események következtében előálló veszteségekre vonatkozik:
a vevő vagy a kezese/garansa fizetésképtelensége (pl. csőd, felszámolás, a hitelezőkkel kötött peren
kívüli egyezség); a vevő vagy a kezese/garansa nemfizetése az esedékességtől számított 60 napon
belül,
politikai kockázatok (pl. embargó, átutalási tilalom, háború, sztrájk stb.) és természeti katasztrófák,
melyek a vevő vagy a kezese/garansa nemfizetéséhez vezetnek.
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Melyek a kockázatviselés időszakai?
A C módozatnál a kiszállítást követő hitelezési időszakra szól a fedezet; a kockázatviselés a kereskedelmi
szerződés teljesítésének napján kezdődik és vagy a külföldi vevő (vagy a kezes/garans) teljes fizetéséig, vagy
pedig a biztosítási esemény bekövetkeztéig tart.
Amennyiben az exportőr a C módozatú biztosítást gyártási kockázatra szóló kiegészítő fedezettel köti meg, úgy
a gyártási szakasz is biztosításra kerül a hitelezési időszak kockázatával együtt; ebben az esetben a biztosító
kockázatviselése a kereskedelmi szerződés aláírásának napján kezdődik, de a gyártási és a hitelezési időszak
együttes hossza nem haladhatja meg a 23 hónapot (mezőgazdasági termékek esetében a 18 hónapot).
Mekkora az önrészesedés?
Az önrész választható: 1%; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%
Pontos mértéke a kötvényben kerül rögzítésre. A MEHIB jogosult azonban egy adott vevő vonatkozásában a
kockázat romlása esetén az önrészt a kötvényben meghatározott mértékhez képest eltérő mértékben
meghatározni. Amennyiben a módosított önrészesedést a biztosított nem fogadja el, a MEHIB jogosult a
hitellimit visszavonására, vagy csökkentett összegű hitellimit értesítő kiadására.
Milyen költségekkel jár a biztosítás?
Biztosítási díj:
A vevő vagy a kezes/garans minősítésétől, a fizetési feltételtől, a futamidőtől, valamint az önrészesedés
mértékétől függő, havonta fizetendő díj, melynek alapja az adott hónapban teljesített forgalom, illetve a
gyártási kockázatra szóló kiegészítő fedezet esetén az adott hónapban megkötött kereskedelmi szerződések
értéke. A biztosítási díj mértékének alsó határa a mindenkori MEHIB kondíciós listában kerül meghatározásra. A
minimális díj egy biztosítási évre szól, összegét a biztosító beszámítja a biztosítási díjfizetésbe. Kiegészítő
gyártási kockázat esetén további díj fizetendő.
A biztosítási díjtáblázat és egyéb feltételek megtalálhatóak a mindenkori MEHIB kondíciós listában.
Egyéb díjak:
A MEHIB a biztosítási díjon felül egyéb díjakat is felszámít, melynek mindenkori mértékét a MEHIB kondíciós
lista tartalmazza.
Hogyan érvényesíthető a kárigény?
 A biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztével jogosulttá válik kárigény benyújtására 15 napos
határidővel.
 Fizetésképtelenség esetén a szükséges igazoló okmányok átvételét követő 30 napon belül – a többi
biztosítási esemény bekövetkezte esetén nem korábban, mint a kárfizetési türelmi idő lejártát követően – a
biztosító elkészíti a kárelszámolást.
 A kárfizetési türelmi idő a biztosítási esemény következtében előálló kár bekövetkeztétől számított 90 nap.

A kockázat el van vetve…

A jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatnak a Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. részéről. Egy konkrét biztosítás feltételei minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra. Az információk
esetleges változásai vagy hiányosságai miatt nem vállalunk felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása
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az Ön saját felelősségére történhet. A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a
termékleírásban található információk használatából keletkezett.
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