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TERMÉKISMERTETŐ

módozat

Befektetésbiztosítás

B

Kinek ajánlott ez a biztosítási módozat?
A módozat olyan belföldi gazdálkodó szervezet számára ajánlott, amely külföldi székhelyű gazdasági társaságba
közvetlenül, illetve más hazai és külföldi vállalkozása(i) útján közvetetten tőkét fektetett be.
Mire nyújt védelmet a biztosítás?
A biztosítás kizárólag politikai kockázatú eseményekre nyújt fedezetet, a külföldi vállalkozás pénzügyi
helyzetéből eredő kockázatokat nem biztosítja.
Mi a biztosítás tárgya?
A külföldi vállalkozásba befektetett tőke és annak hozama. A külföldi befektetés elemei:
- tőke: a külföldi vállalkozás tőkéjének javára teljesített pénzbeli befizetés, nem pénzbeli betét, a külföldi
vállalkozásban való részesedés megszerzéséért kifizetett ellenérték, a külföldi vállalkozásnak nyújtott
tulajdonosi hitel, illetve a tulajdonos által a külföldi vállalkozás hitelfelvételéhez vállalt jogszabályban
nevesített fizetési kötelezettség,
- hozam: a külföldi vállalkozásból származó osztalék, nyereségrészesedés, tulajdonosi hitel miatt
felmerült kamat, prémium, továbbá bármilyen, a külföldi vállalkozás székhelye szerinti ország joga
alapján tőkebefektetésből származó jövedelem.
A biztosítás – többek közt - nem terjed ki a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is.
Melyek a biztosítási események?
A MEHIB kárfizetése az alábbi politikai kockázatú események bekövetkezése esetén áll fenn:
- átváltási, átutalási nehézségek,
- államosítás, kisajátítás,
- a biztosító országán kívüli háború, polgárháború, lázadás, zendülés, forradalom és hasonló jellegű
politikai események,
- a külföldi vállalkozás szerinti országbeli állami adós, mint szerződő szerződésszegése.
Melyek a kockázatviselés időszakai?
A biztosítási szerződés határozott időre szól. A szerződés időtartama minimálisan három év, és egyéves
biztosítási időszakokból áll.
A felek a megkötött biztosítási szerződést három évig nem mondhatják fel (kivéve, ha a MEHIB csak a
szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, továbbá ha a szerződésben
meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, mely esetben 15 (tizenöt) napon belül írásban
javaslatot tehet a szerződés módosítására, illetőleg – ha a kockázatot nem vállalhatja – a szerződést 30 napra
írásban felmondhatja). A negyedik évtől kezdve a szerződést bármelyik fél felmondhatja.
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Mekkora az önrészesedés?
A biztosítottat terhelő önrészesedés mértéke 20%; az ettől eltérő esetek a kötvényben kerülnek rögzítésre.
Milyen költségekkel jár a biztosítás?
Biztosítási díj:
A MEHIB a biztosítás díjtételét a külföldi vállalkozás székhelye szerinti ország kockázati besorolásától, a vállalt
önrészesedés mértékétől függően állapítja meg.
A biztosítási díjat a biztosító kockázatviselésének kezdetétől, egyéves biztosítási időszakokra vonatkozóan évente
kell megfizetni, minden egyes biztosítási időszak első napjáig. A befizetendő aktuális éves díj összegét a
biztosítási összeg és a kötvényben rögzített díjtétel szorzata adja.

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 eseménynek, illetve a kár bekövetkeztének (a továbbiakban együttesen: a kár
bekövetkezte) a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül köteles írásban
bejelenteni a kárigényt a MEHIB részére. (a kárigény elbírálásához a MEHIB a biztosított költségére előírhatja
a külföldi vállalkozás könyveinek Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti auditálását, illetve független
könyvszakértő alkalmazását).
 a MEHIB kárfizetési kötelezettsége a kárfizetési türelmi idő lejártakor áll be; ha a türelmi idő lejártáig a
biztosított a kárelbíráláshoz a MEHIB által szükségesnek tartott iratokat a MEHIB részére nem adta át, a
kárfizetési kötelezettség csak az iratok átadásától számított 30 (harminc) napon belül áll be.
 A kár összegének kiszámításánál a külföldi vállalkozásba befektetett tőke elemeit külön kell választani
aszerint, hogy az (a) pénzbeli és nem pénzbeli betétet, illetve (b) tulajdonosi hitelt és más, a tulajdonos által
a külföldi vállalkozás hitelfelvételéhez vállalt, jogszabályban nevesített fizetési kötelezettséget testesít-e meg.
A (b) pontban említett eseteket kivéve a kárfizetés összege nem haladhatja meg a külföldi vállalkozásba
befektetett tőkének és hozamának a biztosítási kötvényben meghatározott, elemenként és együttesen
számított, a biztosított tulajdonrészére jutó, önrészesedéssel csökkentett értékét. A (b) pontban említett
esetekben – a biztosított tulajdonrészétől függetlenül – a tulajdonosi hitel és a ráeső kamat önrészesedéssel
csökkentett összegét kell figyelembe venni.
 A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 180 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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