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TERMÉKISMERTETŐ
Szállítói hitel leszámítolás biztosítása

módozat
KV

Kinek ajánlott ez a biztosítási módozat?
Ez a módozat azoknak a belföldi vagy külföldi hitelintézeteknek nyújt fedezetet kereskedelmi és politikai
kockázatok ellen, amelyek az exportirányú külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódó közép- vagy hosszú
lejáratú szállítói hitelből eredő követelést vásárolnak meg a magyar exportőrtől.
A biztosítást az állami költségvetés készfizető kezessége garantálja, ezért csak
- olyan termékek exportjára köthető, melyek legalább 50%-ban (építési, szerelési, technológiai szerelési,
tervezési és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetében legalább 25%-ban) magyar
származásúnak minősülnek, melyet magyar származási bizonyítvánnyal igazolnak, illetőleg
- olyan szolgáltatásnyújtásra köthető, ahol a gazdálkodó szervezet a kormányhivatal által kiállítot
dokumentummal igazolja, hogy az általa foglalkoztatotak legalább 50%-a tb- és nyugdíjszolgáltatásra
jogosult vagy vele biztosítási kötelezetséggel járó jogviszonyban áll.
Mire nyújt védelmet a biztosítás?
A szállítói hitel alapján fennálló követelést az exportőrtőrtől megvásároló hitelintézet számára fedezetet nyújt az
exportirányú külkereskedelmi szerződés szerinti vevő vagy annak kötelezetsége teljesítéséért kezes/garans,
mint adós pénzügyi helyzetéből adódó kockázatokra és a politikai kockázatokra egyaránt. A módozat a
kereskedelmi és a politikai kockázatokon túl az exportőr teljesítési kockázatát is lefedi, amihez a biztosítás
feltételeként visszkereseti igényt ír elő a biztosító az exportőrrel szemben
Mi a biztosítás tárgya?
A biztosítot (belföldi vagy külföldi hitelintézet) által megvásárolt követelés.
Melyek a biztosítási események?
A MEHIB kárfizetése a következő biztosítási események következtében előálló veszteségekre vonatkozik:
- az adós vagy a kezese/garansa fizetésképtelensége (pl. csőd, felszámolás) vagy fizetési késedelme,
- politikai kockázatok (pl. embargó, átutalási tilalom, háború, sztrájk stb.) és természeti katasztrófák,
melyek az adós vagy a kezese/garansa nemfizetéséhez vezetnek,
- az exportirányú külkereskedelmi szerződés exportőri kötelezetségeinek teljesítésében résztvevők nem
szerződés szerinti teljesítése.
Melyek a kockázatviselés időszakai?
A KV módozatnál a MEHIB kockázatviselésének kezdete az a nap, amikor az exportőr a megvásárolt
követelésekhez kapcsolódó exportirányú külkereskedelmi szerződésben rögzítet kötelezetségek teljes körű
teljesítése alapján az ellenértékre jogosult, feltéve, hogy a követelésvásárlási megállapodásban, a biztosítási
szerződésben és az exportirányú külkereskedelmi szerződésben előzetesen kikötöt feltételek teljesültek,
továbbá az adot követelés a biztosítot által megvásárlásra került. Ha az exportirányú külkereskedelmi
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szerződés feltételei szerint az exportőr a kiszállítot termékek, illetve szolgáltatások értékének megfelelő fix és
meghatározot ellenértékre jogosult, a MEHIB kockázatviselésének kezdete az egyes részteljesítések, illetve
kiszállítások teljesítésének napja, feltéve, hogy a követelés a biztosítot által megvásárlásra került
A MEHIB kockázatviselése a követeléseknek az exportirányú külkereskedelmi szerződés szerinti esedékességeinek időpontjáig vagy a biztosítási esemény bekövetkezéséig tart.
Mekkora az önrészesedés?
A biztosítotat terhelő önrészesedés mértéke 5%, az etől eltérő esetek a kötvényben kerülnek rögzítésre.
Fentinél alacsonyabb mértékű önrész alkalmazása esetén a MEHIB köteles az ilyen esetre az EU jogszabályaiban
előírt, előzetes eljárásokat lefolytatni.
Milyen költségekkel jár a biztosítás?
Biztosítási díj:
A biztosítási díj függ az adós, a kezes/garans székhelye szerinti ország kockázati besorolásától, az adós, a
kezes/garans minősítésétől, az önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől,
az exportőr teljesítési kockázatának értékelésétől.
A biztosítási díj vetítési alapja a biztosítot által megvásárolt tőkekövetelés összege.
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 biztosítot a biztosítási esemény bekövetkeztével jogosultá válik kárigény benyújtására 15 napos
határidővel.
 A MEHIB a biztosítot által benyújtot, igazoltan felmerült, és a MEHIB által elfogadot kárigény alapján kárfizetési kötelezetségét a kárfizetési türelmi idő lejártát követő 30 napon belül, fizetés-képtelenség esetén a
kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő 30 napon belül teljesíti.
 A kárfizetés alapja a biztosítási esemény következtében az exportirányú külkereskedelmi szerződés szerinti
esedékesség(ek) időpontjában fennálló követelés(ek) összege, valamint az esetleges Kárfizetési türelmi időre
számítot szerződéses (ügyleti) kamat.
 A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számítot 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
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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