A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÜZLETSZABÁLYZATA

- veszélyhelyzet idejére szóló átmeneti rendelkezések -

Hatályos: 2020. június 12. napjától „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet” hatályon kívül helyezéséig
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A jelen átmeneti rendelkezésekben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése megegyezik
„A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzatában”
definiált nagy kezdőbetűs fogalmakkal.
Az átmeneti szabályok a Bank és az Ügyfelek között már létrejött és az Üzletszabályzat jelen
átmeneti rendelkezéseinek hatályba lépését követően létrejövő szerződésekre egyaránt
vonatkoznak.
Az átmeneti rendelkezések meghatározott feltételek teljesítése mellett felmentést adnak, illetve
az Ügyfelek számára kedvező, eltérő alkalmazási lehetőséget biztosítanak az Üzletszabályzat
egyes rendelkezései vonatkozásában, annak érdekében, hogy a COVID-19 járvány kitörésével
összefüggésben megváltozott körülményekre tekintettel az Ügyfelek könnyebben tudják
teljesíteni a Bank felé fennálló kötelezettségeiket.
Az Üzletszabályzat jelen átmeneti rendelkezésekkel nem érintett része változatlan tartalommal
alkalmazandó.
Az átmeneti rendelkezések az alábbiak:
i.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezéséig a Bank az Üzletszabályzat 9.3. pontjában meghatározottakon kívül
írásbeliként fogadja el a minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott szerződéseket, megbízásokat, nyilatkozatokat, értesítéseket is, azzal, hogy a zálog(ideértve az óvadékot is), kezességi, garanciaszerződések megkötése, módosítása,
megszüntetése, és az azok aláírásához szükséges meghatalmazások az Üzletszabályzat 9.3.
pontjában meghatározottakon kívül csak akkor minősülnek írásbelinek, ha a felek
minősített biztonságú elektronikus aláírással látták el azokat.

ii.

Az Üzletszabályzat 9.3. pontjában meghatározott átadás módjától (levélben, személyesen
vagy SWIFT üzenetként) a Bank átmenetileg eltekint 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezéséig, amennyiben az Ügyfélnek nem áll módjában annak a
teljesítése. A veszélyhelyzet ideje alatt az Ügyfél jogosult az aláírt szerződések,
megbízások, nyilatkozatok, értesítések másolatát e-mailen elküldeni, azzal, hogy a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követő 30 napon belül, vagy
ha a Bank ezt megelőzően kéri, bármikor, az Ügyfél köteles az eredeti aláírt példány(oka)t
a Bank rendelkezésére bocsátani. A Bank ügyletet kezelő üzleti területe az e-mailen
elküldött dokumentumokról és azoknak az utóbb beérkezett eredeti példányáról
nyilvántartást vezet. Az Ügyfél jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek a
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a szerződés Bank általi felmondásával
járhat. Jelen pontban meghatározott átmeneti módosítások nem vonatkoznak a zálog(ideértve az óvadékot is), kezességi, garanciaszerződések megkötésére, módosítására,
megszüntetésére, és az azok aláírásához szükséges meghatalmazásokra, amelyek eredeti
példányát továbbra is levélben, személyesen vagy SWIFT üzenet formájában köteles az
Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátani. Jelen pontban meghatározott átmeneti eltérések
nem vonatkoznak továbbá az Ügyfélnek az Üzletszabályzat 13.4. pontjában meghatározott
kötelezettségeire sem.
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iii.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséig a Bank átmenetileg eltekint
az Üzletszabályzat 11.2. pontjában előírt eredeti aláírási címpéldány átadásától vagy
bemutatásától, amennyiben az Ügyfélnek nem áll módjában annak teljesítése, azzal, hogy
a Bank bármikor kérheti annak utólagos pótlását.

iv.

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséig az Üzletszabályzat
13.4. pontjában meghatározott hitelesített másolat helyett egyszerű másolat is
elfogadható a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról, szóló 2017. évi LIII. törvény 15.§ (3) bekezdés b) pontjára
figyelemmel az ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás során. Amennyiben a benyújtott
nyilatkozatok valódiságával, naprakészségével kapcsolatban kétség merül fel, akkor
minden a Bank által meghatározott további intézkedés megtételében köteles az Ügyfél
együttműködni mindaddig, amíg a nyilatkozatban foglaltak nem verifikálhatók, így akár
személyes ügyfélazonosításra is sor kerülhet.
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