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TERMÉKISMERTETŐ
Gyártási kockázat biztosítása

módozat
G

Kinek ajánlott ez a biztosítási módozat?
A módozat a gyártási időszak alatt felmerülő kereskedelmi, politikai kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet a
külkereskedelmi szerződés alapján előállított termék, illetőleg szolgáltatás előállítási költségének biztosításával.
A G módozat önállóan is igénybe vehető, illetve más biztosítási módozatokkal kombinálható. Ez a termék export
előfinanszírozás esetén a finanszírozó bankok számára a hitel fedezetéül szolgálhat. A MEHIB a külkereskedelmi
szerződés teljesítése kapcsán felmerült számvitelileg igazolható költségeket téríti meg.
A konstrukció fedezetet nyújt továbbá az áru átvételének adós által történő jogalap nélküli megtagadására.

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 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 kockázatokra nyújt fedezetet.
Mi a biztosítás tárgya?
Az exportirányú külkereskedelmi szerződés alapján előállított termék, illetőleg szolgáltatás előállítási költsége, a
következők szerint:
- biztosított által gyártott, ki nem szállított árukba beépített vagy be nem fejezett szolgáltatásokhoz
kapcsolódó anyagok és alkatrészek önköltsége,
- biztosított által külön megrendelt, gyártott vagy feldolgozott anyagok és alkatrészek önköltségi ára,
- külkereskedelmi szerződésre felosztható közvetlen bér és járulékainak költsége,
- külkereskedelmi szerződésre felosztható általános költségek,
- biztosított által a külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében harmadik félnek kifizetett azon
összegek, amelyek a megrendelőnek ki nem szállított árukkal, a fentiekhez kapcsolódóan harmadik fél
által nyújtott szolgáltatásokkal vagy harmadik féllel kötött szerződés felmondásával kapcsolatosak,
-

külkereskedelmi szerződés előkalkulációjában már szereplő előfinanszírozási, szállítmányozási,
fuvarbiztosítási, hitelbiztosítási költségek, valamint jutalékok.

A módozat magyar árunak és/vagy szolgáltatásnak a kapcsolódó külkereskedelmi szerződés alapján történő
értékesítését megelőző gyártási időszak alatti kockázatokra nyújt fedezetet.
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Melyek a biztosítási események?
A MEHIB kárfizetése a következő biztosítási események következtében előálló veszteségekre vonatkozik:
- vevő vagy kezese/garansa fizetésképtelensége (pl. csőd, felszámolás) vagy fizetési késedelme, továbbá
az exportirányú külkereskedelmi szerződés vevő általi jogalap nélküli egyoldalú felmondása, vagy az áru
átvételének vevő általi jogalap nélküli egyoldalú megtagadása,
- politikai kockázatok (pl. embargó, átutalási tilalom, háború, sztrájk stb.) és természeti katasztrófák,
melyek a vevő vagy kezese/garansa nemfizetéséhez vezetnek.
Melyek a kockázatviselés időszakai?
A G módozatnál a MEHIB kockázatviselése a kereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján kezdődik –
feltéve, hogy a biztosítási és az exportirányú külkereskedelmi szerződésben előzetesen kikötött feltételek
teljesülnek – és a külkereskedelmi szerződés szerinti teljesítés napján szűnik meg.
Mekkora az önrészesedés?
A biztosítottat terhelő önrészesedés mértéke 5%, az ettől 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 a vevő, a kezes/garans székhelye szerinti ország kockázati besorolásától, a vevő, a
kezes/garans minősítésétől, az önrészesedés mértékétől, a gyártási idő hosszától.
A biztosítási díj vetítési alapja a külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódó gyártás során felmerülő előállítási
költség 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 biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztével jogosulttá válik kárigény benyújtására 15 napos
határidővel.
 a MEHIB kárfizetési kötelezettsége a kárfizetési türelmi idő lejártakor áll be; ha a türelmi idő lejártáig a
biztosított a kárelbíráláshoz a biztosító 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 kárfizetés alapja a biztosítási esemény következtében előálló kár bizonyított bekövetkeztéig igazoltan
felmerült előállítási költségek összege.
 A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 180 nap (kivéve magánvevő fizetésképtelensége
folytán bekövetkezett biztosítási eseményeket, melyek esetben kárfizetési türelmi idő nem kerül
alkalmazásra).

A kockázat el van vetve…
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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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