Rövid lejáratú biztosított követelésvásárlás
Az EXIM (Eximbank és MEHIB) biztosítással kombinált konstrukciója keretében a biztosító az exportáló ügyfelek
részére C módozatú, a bank részére CF módozatú biztosítást nyújt, amely biztosítások fedezete mellett a bank a
visszkereset nélkül vásárolja meg a követeléseket olyan export ügyletek esetében, amikor a vevő nem tud
bankgaranciát vagy akkreditívet biztosítani a halasztott fizetés fedezeteként.
A konstrukciót az exportőrök rövidlejáratú, halasztott fizetéssel lebonyolított, az EU rövidlejáratú biztosításokat
szabályozó közleményében nevesített piacképes relációkon kívüli országokba1 irányuló ügyleteinek
finanszírozásához vehetik igénybe. A halasztott fizetésből eredő követelések megvásárlásával a bank az ügyletet
azonnali fizetésűvé változtatja, így mentesíti az exportőrt a követelésből eredő
▪
▪
▪
▪

kereskedelmi,
ország (azaz politikai és transzfer-),
árfolyam-, valamint
beszedési

kockázatoktól.
Finanszírozható
exportőrök köre

Minimum egy éves működési múlttal rendelkező
- Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás vagy
- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozás vagy
- olyan külföldi székhellyel rendelkező vállalkozás, amelynek magyarországi
leányvállalata vagy fióktelepe által legyártott termék kerül kiszállításra.

Követelés összege

-

Devizanem

EUR vagy USD

Futamidő

Jellemzően 90-365 nap, maximum 23 hónap
Agrártermék esetén maximum 18 hónap 2
(Leszámítoláskor hátralévő minimum futamidő 30 nap)

Türelmi idő

5 munkanap (A követelés futamidején túl további kamatnapokat is figyelembe
veszünk a leszámítoláskor az ország kockázat függvényében)

Biztosíték

-

Finanszírozás mértéke

1
2

MEHIB C módozatú biztosítás (engedményezéssel vagy társbiztosítotti
konstrukcióban)
MEHIB CF módozatú biztosítás (bank biztosításán keresztül közvetetten)
Egyéb kiegészítő biztosíték (kezesség, garancia, óvadék, visszkereset stb.)

Maximum 100%, jellemzően a biztosítói önrésszel csökkentett összeg.
(Biztosítás hiányában egyedileg kerül meghatározásra)

A pontos ország listáról ld. MEHIB kondíciós lista
2018. január 1-től a WTO Nairobi egyezmény mellékletében szereplő áruk esetében
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Diszkont kamat
(leszámítolási díj)

A diszkontált érték kiszámításához alkalmazott diszkontkamatláb az Eximbank
finanszírozás futamidejének és devizájának megfelelő forrásköltsége + felár, valamint a
MEHIB biztosítás díja.

Rendelkezésre tartási
jutalék

Keret esetén a le nem hívott keretösszegre vonatkozóan, ennek mértéke maximum
0,5%, amely a keret megnyílásától kezdve 3 havonta, illetve a rendelkezésre tartási
időszak lejáratakor, utólag fizetendő.

Egyszeri díj

Max. 0,1%

Magyar származás

Minimum 50% magyar tartalom szükséges (áruk és szolgáltatás esetén is).

Jellemző ágazatok

Mezőgazdaság, agrárium, élelmiszeripar, orvos technológia, vegyipar, gyógyszeripar
kisebb gépek és berendezése stb.

Követelésvásárlás MEHIB CF módozatú biztosítással
MEHIB

Exportőr

1

Vevő
1. Kül kereskedelmi s zerződés megkötése, halasztott fizetéssel
2. CF módozatú MEHIB biztosítás

33

22

3. Követel ésvásárlási megállapodás

44

55

4. Követel és ellenértékének megfizetése (diszkontált értéken)
5. Követel és megfizetése a számla esedékességekor

Eximbank

Követelésvásárlás MEHIB C módozatú biztosítással
12

MEHIB

Exportőr

11

1. Kül kereskedelmi s zerződés megkötése, halasztott fizetéssel

Vevő

2. C módozatú MEHIB biztosítás
3. Bi ztosításból eredő ká rfi zetés engedményezése, va gy
3

34

45

tá rs biztosítotti megállapodás

56

4. Követel ésvásárlási megállapodás
5. Követel és ellenértékének megfizetése (diszkontált értéken)
6. Követel és megfizetése a számla esedékességkor

Eximbank

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak a Bank és a Bizto sító részéről, egy konkrét
finanszírozás 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 Export-Import Bank Zrt.
és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a termékleírásban található informá ciók használatából
keletkeznek.
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