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Kiegészítés a C módozat
Általános szerződési feltételeihez
Gyártási kockázatra
A Biztosító vállalja, hogy a jelen kiegészítő feltételek alkalmazásával a fedezetet kiterjeszti a
gyártási kockázatokra is, és a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint
megfizeti a Biztosított részére a biztosított előállítási költségeket.
1. Az Általános szerződési feltételek I. rész 5. pontjának harmadik mondata az alábbiak
szerint olvasandó:
„A kárfizetési türelmi idő a biztosítási esemény következtében előálló kár bekövetkeztétől
(X. rész 1. pont) számított 90 (kilencven) nap, a gyártási kockázatra vonatkozóan 180
(száznyolcvan) nap.”
2. Az I. rész az alábbi ponttal egészül ki:
11. Biztosított előállítási költségek:
kizárólag azok az alábbi, a Biztosított által a külkereskedelmi szerződés megkötése és
teljesítése céljából kifizetett, számvitelileg igazolt, az előleggel csökkentett összegek,
amelyekhez kapcsolódóan a Biztosított teljesítése nem történt meg, illetve, ha a teljesítés
elmaradása a Biztosító kockázatviselésének kezdete után a Biztosító írásbeli
jóváhagyásával vagy kifejezett utasítására történt:
a) a Biztosított saját tevékenységére vonatkozóan:
1. a Biztosított által gyártott, ki nem szállított árukba beépített vagy be nem fejezett
szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyagok és alkatrészek önköltsége;
2. az adott külkereskedelmi szerződés alapján a Biztosított által külön megrendelt,
gyártott vagy feldolgozott anyagok és alkatrészek önköltségi ára, amennyiben
azok nem tartoznak az 1. pontban foglaltak közé;
3. a külkereskedelmi szerződésre felosztható közvetlen bér és járulékainak költsége,
amennyiben azok nem tartoznak az 1. és 2. pontban foglaltak közé;
4. a külkereskedelmi szerződésre felosztható általános költségek, amennyiben azok
nem tartoznak az 1., 2. és 3. pontban foglaltak közé;
5. a 2. pontban hivatkozott megrendelések lemondásának költségei;
b) a 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 (pl.: a Biztosítottat – a Biztosított
szerződésszerű eljárása ellenére – terhelő kötbér);
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c) a külkereskedelmi szerződés előkalkulációjában már szereplő előfinanszírozási,
szállítmányozási, fuvarbiztosítási, hitelbiztosítási költségek, valamint jutalékok,
amennyiben azok nem szerepelnek az a) és b) pontban kimutatott költségek között.
3. A II. rész az alábbi biztosítási eseményekkel egészül ki:
2. f) az exportirányú külkereskedelmi szerződés Adós általi jogalap nélküli egyoldalú
felmondása vagy az áru átvételének Adós általi jogalap nélküli egyoldalú
megtagadása;
2. g) a Biztosító vagy a Biztosított országán kívüli harmadik ország kormányának, illetve
más állami hatóságának olyan intézkedése, amely megakadályozza az exportirányú
külkereskedelmi szerződés teljesítését;
2. h) a Biztosító vagy a Biztosított országának kormánya által hozott, a külkereskedelmi
forgalmat akadályozó intézkedése, ide értve az Európai Unió intézkedését is feltéve,
hogy az intézkedés miatt bekövetkező károk vonatkozásában nem kerül sor
kártalanításra vagy egyéb kompenzációra.
4. A II. rész 3. a) pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„az 1. a), a 2. a)-c), valamint a 2. g) és h) pontok esetében a vonatkozó intézkedések,
illetve határozatok hatálybalépésének napja, a 2. f) pont esetében a felmondásról vagy a
megtagadásról szóló értesítés/nyilatkozat Biztosított által történő kézhezvételének napja,
vagy ha az nem állapítható meg, a nyilatkozat kelte”.
5. A IV. rész 3. pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„A biztosítási díjat a Biztosított forintban vagy a külkereskedelmi szerződés
devizanemében fizetheti. A díjfizetés pénzneme a biztosítási szerződés részét képező
Kötvényben kerül meghatározásra. A Biztosító a Biztosított által fizetendő biztosítási díjat
az adott hónapban teljesített, a Biztosított által vevőnként és futamidőnként, a
külkereskedelmi szerződés szerinti kiszámlázás pénznemében lejelentett forgalom értéke
és a IV. rész 2. pontja szerinti a mindenkori Kondíciós listában meghatározott biztosítási
díjtételek szorzataként határozza meg és terheli ki a Biztosítottra.
Forintban történő fizetés esetén a tárgyhó utolsó munkanapján az MNB által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintosított forgalmi értéket kell figyelembe venni.”
6. A VII. rész 1. pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„A Biztosító kockázatviselése nem korábban, mint az adott külkereskedelmi szerződés
hatálybalépésének napján kezdődik, és vagy az Adós teljes fizetéséig, vagy pedig a
biztosítási esemény bekövetkeztéig tart, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Biztosított
megfizette és az Adósra nézve érvényes hitellimittel rendelkezik a kockázatviselés
kezdetétől.”
7. A VIII. rész az alábbiak szerint olvasandó:
„A Biztosító a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint megfizeti a
Biztosítottnak a II. rész szerinti biztosítási események bekövetkeztéből eredő kárát. A
Biztosító kárfizetése a külkereskedelmi szerződés szerinti, az Adós által nem vitatott
követelésekre, illetve a biztosított előállítási költségekre terjed ki – legfeljebb a hitellimit
mértékéig, a Kötvényben rögzített kárfizetési hányadnak megfelelően.”
8. A IX. rész 1. pontja az alábbiak szerint olvasandó:
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„az erre szolgáló űrlapon a hitellimittel rendelkező vevőkkel megkötött külkereskedelmi
szerződések összegéről a jelentést havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15-éig
(tizenötödikéig) a Biztosítóhoz eljuttatni;”.
9. A X. rész 1. pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a Biztosított
kötelezettsége. A Biztosított a kárigényét a biztosítási esemény következtében előálló kár
bekövetkeztét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban bejelenteni, a biztosítékok
érvényesítésére vonatkozóan intézkedni, és egyben a biztosított követelések beszedésére
megbízást adni a Biztosítónak.
A kár bekövetkeztének időpontja:
a) „fizetésképtelenség” biztosítási esemény (II. rész 1. a) pont) és a II. rész 2. a)–e)
pontjaiban és a II. rész 2. g)-h) pontjaiban felsorolt többi biztosítási esemény esetében
a fizetési esedékességet követő nap;
b) „nemfizetés”biztosítási esemény (II. rész 1. b) pont) esetében a fizetési esedékességet
követő 60. (hatvanadik) nap;
c) A II. rész 2. f) pontjában felsorolt biztosítási esemény esetén a felmondó nyilatkozat
Biztosított általi kézhezvételének napja, ha az nem állapítható meg, akkor a
nyilatkozat kelte.”
10.

A X. rész 6.1. b) pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„nemfizetés, valamint a II. rész 2. a)-h) pontok szerinti biztosítási események esetén az
esemény bekövetkeztét követően a Kárfizetési türelmi idő lejáratának napja.”

11.

A X. rész 3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint olvasandó:
„A II. rész 2. a)-h) pontok szerinti biztosítási események bekövetkeztének bizonyítására
az eseménytől függően az adott esetben illetékes minisztérium, a külképviseletek, az
MNB vagy a Biztosított bankjának igazolását, az Adós külkereskedelmi szerződést
megszüntető (felmondó) nyilatkozatát, illetve a Biztosító által szükségesnek tartott
további igazolást kell becsatolni.”

12.

A XI. rész 1.4. pont az alábbiak szerint olvasandó:
„a Biztosító VII. rész 1. pont szerinti kockázatviselésének kezdeti napján a
Biztosítottnak az Adóssal kötött bármely, akár biztosított, akár nem biztosított
külkereskedelmi szerződése vonatkozásában kárveszély állt fenn vagy biztosítási
esemény következett be, még abban az esetben is, ha a Biztosított az Adósra
vonatkozóan egyébként érvényes limittel rendelkezett, kivéve, ha a Biztosító az Adóssal
történő további szerződéskötésekhez előzetesen írásban hozzájárult.”

13.

A XI. rész 1.4.1. pont bevezető bekezdése az alábbiak szerint olvasandó:
„Ha a Biztosított a nemfizetés biztosítási esemény bekövetkezte után az ezt követő
szerződéskötéseire vonatkozóan kezdeményezi, hogy a Biztosító ne alkalmazza a
mentesülés fent hivatkozott szabályait, a Biztosító az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén nem mentesül a kárfizetési kötelezettsége alól:”.

14.

A XII. rész 5. pontja az alábbiak szerint olvasandó:
„azokra a károkra, amelyek vonatkozásában a Biztosított a külkereskedelmi szerződés
megkötésének időpontjában az Adósra nézve nem rendelkezett érvényes hitellimittel;”.
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