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TERMÉKISMERTETŐ
Szállítóihitel-biztosítás

módozat
S

Kinek ajánlott ez a biztosítási módozat?
Ez a módozat a külkereskedelmi szerződés teljesítése utáni (szállítást követő) hitelezési időszakra terjed ki és
azoknak az exportőröknek (a biztosítottnak) nyújt fedezetet, akik az exportirányú külkereskedelmi szerződéshez
kapcsolódóan közép- vagy hosszú lejáratú szállítói hitelt nyújtanak külföldi vevőjük számára.
Ezt 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 exportőr által 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?
A biztosítottnak (az exportőrnek) a vevővel szembeni, exportirányú külkereskedelmi szerződésből származó
követelése.
A módozat magyar áru és/vagy szolgáltatás halasztott fizetéssel történő értékesítéséből származó követelésére
vonatkozó védelem, mely a kiszállítás utáni hitelezési időszak kockázatait biztosítja.
Melyek a biztosítási események?
A MEHIB kárfizetése a következő biztosítási események következtében előálló veszteségekre vonatkozik:
- a vevő vagy a kezese/garansa fizetésképtelensége (pl. csőd, felszámolás) vagy fizetési késedelme,
- politikai kockázatok (pl. embargó, átutalási tilalom, háború, sztrájk stb.) és természeti katasztrófák,
melyek a vevő nemfizetéséhez vezetnek.
Melyek a kockázatviselés időszakai?
Az S módozatnál a MEHIB kockázatviselésének kezdete az a nap, amikor a biztosított szerződéses kötelezettségeinek teljes körű teljesítése alapján az ellenértékre jogosult, feltéve, hogy a biztosítási és az exportirányú
külkereskedelmi szerződésben előzetesen kikötött feltételek teljesülnek. Ha az exportirányú külkereskedelmi
szerződés feltételei szerint a biztosított a kiszállított termékek, illetve szolgáltatások értékének megfelelő fix és
meghatározott ellenértékre jogosult, a MEHIB által nyújtott fedezet az egyes részteljesítések, illetve kiszállítások
napján lép hatályba.
A MEHIB kockázatviselése a követeléseknek az exportirányú külkereskedelmi szerződés szerinti esedékességeinek időpontjában vagy a biztosítási esemény bekövetkeztével szűnik meg.
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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 kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől.
A biztosítási díj vetítési alapja az exportirányú külkereskedelmi szerződésből származó 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 biztosított a biztosítási esemény bekövetkeztével jogosulttá válik kárigény benyújtására 15 napos
határidővel.
 A MEHIB a biztosított által benyújtott, igazoltan felmerült, és a MEHIB által elfogadott kárigény alapján kárfizetési kötelezettségét a kárfizetési türelmi idő lejártát követő 30 napon belül, fizetésképtelenség esetén a
kárelbíráláshoz szükséges utolsó irat beérkezését követő harminc 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
számított szerződéses (ügyleti) kamat.
 A kárfizetési türelmi idő a kár bekövetkeztétől számított 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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