
Egyedi Feltételek

Egyedi Feltételek: oldal 1 összesen 4

Az alábbi Egyedi Feltételek a Biztosítási Szerződés tartalmára vonatkozó adatokat rögzítik.

Módosítás 

hatályba- 

lépése

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Magyarországi Fióktelepe

H-1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Magyarország
www.atradius.hu

cégjegyzékszám: 01-17-000324
adószám: 22134604-2-43
EU VAT: HU22134604

Türelmi idő 6 hónap 

Maximális fizetési haladék (futamidő) 180 nap 

30 nap

Biztosítva van 

Számlázási időszak

ÁFA biztosítása

Maximális hosszabbítási időszak

Bejelentési határ

Behajtási összeghatár

Bagatell kár

45 nap 

250.000

250.000

250.000



Országlista

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Magyarországi Fióktelepe

H-1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Magyarország
www.atradius.hu

cégjegyzékszám: 01-17-000324
adószám: 22134604-2-43
EU VAT: HU22134604

Hivatkozás Kód Magyarázat

Ország fedezet 

feltétel

Nem nevesí- 

tett biztosítás 

határa

X A Biztosított saját maga állapíthat meg hitellimitet az Egyedi Feltételekben és Szerződéses
Feltételek Jegyzékében feltüntetett Nem nevesített hitellimit feltételei alapján. Az

Országlistában feltüntetett korlátozó feltételek alkalmazandók, amelyek akár felül is írhatják a

Nem nevesített hitellimit megállapítására vonatkozó feltételeket.

Tulajdonjog

fenntartása

A A Németországban székhellyel rendelkező vevőknek szállított árukhoz kapcsolódó károk

esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha a Biztosított

érvényesen megállapodott az egyszerű tulajdonjog-fenntartásban és annak kiterjesztésében

a feldolgozási-, folyószámla-, és egyenleg záradék, valamint előzetes átruházási záradékok

formájában. 

Amennyiben a Biztosított a Biztosító írásos hozzájárulása nélkül eltér a tulajdonjog fenntartás

fent leírt alkalmazásától – különösen, ha a vevő a szerződéses feltételeiben másképp

rendelkezik -, a biztosítási fedezet nem áll fenn.



Szerződéses Feltételek Jegyzéke

A Szerződéses Feltételek Jegyzéke a Biztosítási Szerződés feltételeit tartalmazó szerződéses
záradékok felsorolása. E záradékok teljes szövegét a Szerződéses Feltételek fejezet tartalmazza.
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Kötelezettség-vállalás (Kár bekövetkezése) (00200.00)

Vevőkövetelés finanszírozás (00230.20)

Üzleti tevékenység (00231.20)

Biztosítási esemény
Fizetésképtelenség (00300.00)

Nemfizetés (Protracted Default) (00500.00)

Kizárások a biztosításból
Kizárt események (01200.20)

Politikai kockázat kizárása (01300.00)

Biztosított követelések
Biztosított követelések (01700.20)

Számlázási időszak (02100.00)

ÁFA kizárása vagy bevonása (02400.00)

ÁFA visszaigénylés kötelezettsége (02401.00)

Run-in fedezet / Fennálló követelések fedezete (04600.20)

Run-off fedezet / Utófedezet (05000.00)

Kizárt követelések
Kizárt követelések (05400.20)

Szankciók miatti kizárás (05405.21)

Reverse/beszállítói faktoring kizárás (05520.20)

Bérbeadás és lízing ügyletek kizárása (06900.00)

Kizárt követelésekből származó fizetések rangsorolása (08100.00)

Kizárt vevők
Társult vállalkozások kizárása (08400.20)

Magánszemélyek kizárása (08500.00)

Költségvetési szervek kizárása (08700.00)

Hitellimit
Hitellimit (10000.00)

Hitellimit csekély mértékű túllépése (10025.00)

Hitellimit-közlemények (10400.00)

Hitellimit-közlemények / Credit Check (10800.01)
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Hitellimit-közlemények és Credit Check-ek együttes aggregát összege a csoportos

szerződésekre
(10955.01)

Hitellimit költségek (11200.00)

Hitelinformációs szolgáltatás (13000.02)

Nem nevesített biztosítás / Céginformáció (13200.02)

Elfogadott céginformációs irodák (13220.00)

Nem nevesített biztosítás / Fizetési Tapasztalat (13620.02)

Az egyes országok fedezeti feltételei
Az egyes országok fedezeti feltételei (15600.20)

Tulajdonjog fenntartása (16200.20)

Biztosítási fedezet kezdete és vége, bejelentési kötelezettség
A hitelezési kockázat fedezet kezdete (16500.20)

Esedékesség meghosszabbítása (16900.20)

A fedezet automatikus megszűnése / A fedezet helyreállítása (17700.20)

A maximális hosszabbítási időszak túllépésének jelentési kötelezettsége (18500.01)

Értesítési kötelezettség kedvezőtlen körülményről (18900.20)

Bejelentési határ (19300.20)

Kárenyhítési kötelezettség
Kárenyhítési kötelezettség (20100.20)

A költségekhez való hozzájárulás (20700.20)

Hozzájárulás a behajtási költségekhez – kijelölt behajtó cég (20790.00)

Behajtási összeghatár (21000.01)

Kártérítés
Fizetések rangsorolása (21301.20)

Károk (22100.20)

A kárbejelentés mellékletei (22150.00)

A kártérítés felső határa a csoportos szerződésekre (23700.00)

Kárfizetések besorolása (24500.00)

Bagatell kár (26100.00)

Biztosított kötelezettségei
Tájékoztatási és közlési kötelezettség (27300.20)

Megtartott kockázat/Nem biztosított összegek (27700.20)

A kötelezettségszegés következményei (28100.00)

Díjfizetés
Adatszolgáltatási kötelezettség (30510.20)
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Szerződésszám:

Dátum:
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Run-in cover/Fennálló követelések jelentési kötelezettsége (32200.00)

Díjfizetés (32500.00)

Minimális biztosítási díj csoportos szerződésekre (33700.00)

Szerződés tartama
A Biztosítási Szerződés tartama és megújítása (38750.00)

A Biztosítási Szerződés felmondása (39100.00)

Egyéb megállapodások
Kommunikáció (44700.00)

Atradius Buyer Ratings (44710.01)

Kiegészítő Hitellimitek (CAP fedezet) (44740.00)

Kiegészítő Hitellimitek (CAP fedezet) hitellimit költsége (44744.00)

A Biztosítási Szerződésből eredő jogok átruházása (45100.01)

Hozzájárulás biztosíték beszerzéséhez (45500.00)

Beszámítás (45900.00)

A Biztosítási Szerződés pénzneme és átváltása (46700.20)

Titoktartás (47300.00)

Ügyfél átvilágítás (Customer Due Diligence) (47305.20)

Személyes adatok védelme (47310.00)

Irányadó jog, eljáró bíróság, nyelv (47500.20)

Az alkalmazott kifejezések jegyzéke (47912.20)

Nyilatkozat (48250.00)



Szerződéses Feltételek
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A következő fejezet a Szerződéses Feltételeket tartalmazza. A dőlt betűvel jelölt kifejezések értékét, a

Biztosítási Szerződésük Egyedi Feltételek része határozza meg.
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Kötelezettség-vállalás (Kár bekövetkezése) (00200.00)

A Biztosító jelen Biztosítási Szerződést az Egyedi Feltételekben megnevezett Biztosított részére

állította ki. A Biztosító jelen Biztosítási Szerződés feltételeiben foglalt módon és mértékben

megtéríti a Biztosított azon kárait, melyek azáltal keletkeznek, hogy a biztosítási esemény

bekövetkezése miatt valamely biztosított követelés nem teljes mértékben kerül kiegyenlítésre. 

A biztosítási esemény időpontjának az Egyedi Feltételekben rögzített Biztosítási Szerződés
tartamán belülre kell esnie.

Vevőkövetelés finanszírozás (00230.20)

Jelen Biztosítási Szerződés kizárólag azon vevőkövetelésekre terjed ki 

a) amelyek a Biztosított ügyfele – továbbiakban Szállító – és a vevő között létrejött

szerződésből eredő áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra vagy munkavégzésre vonatkoznak

és

b) amelyek a Biztosított Üzleti tevékenysége körébe tartozó, Szállítóval fennálló finanszírozási

megállapodás alapján a Biztosítottra kerültek átruházásra és

c) amelyek tekintetében a Biztosítási esemény bekövetkeztében megtestesülő nemfizetés

kockázatát a Biztosított viseli.

Jelen Biztosítási Szerződés alkalmazása során a vevőkövetelés Biztosítottra történő átruházása

akkor valósul meg, ha  

Üzleti tevékenység (00231.20)

A Biztosított Üzleti tevékenysége: Belföldi-, Import- és Export-faktoring (incl. csendes faktoring),
mind visszkereset nélküli és visszkeresetes szerződésekre, valamint követelésvásárlás. A 

05520.20 záradék alatti reverse faktoring kizárás azon szerződésekre vonatkozik, amelyekben a 

'Beszállítói faktoring' kifejezés szerepel.

Biztosítási esemény

Fizetésképtelenség (00300.00)

Jelen Biztosítási Szerződés alkalmazásában Fizetésképtelenség biztosítási esemény az alább

felsorolt esetek bármelyikének bekövetkezése:  

a) a vevő országában érvényes jogrend alapján indított bírósági vagy közigazgatási eljárás,

melyben a vevő vagyona és ügyei felett a bíróság, illetve a bíróság vagy jogszabály

által kijelölt személy vagy testület ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorol abból a célból,



Szerződéses Feltételek

Szerződéses Feltételek: oldal 2 összesen 28

Módosítás 

hatályba- 

lépése

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Magyarországi Fióktelepe

H-1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Magyarország
www.atradius.hu

cégjegyzékszám: 01-17-000324
adószám: 22134604-2-43
EU VAT: HU22134604

hogy a vevőt reorganizálják (pl. csődeljárás keretében), illetve felszámolják, tartozásait

átütemezzék, tartozásai kifizetését felfüggesszék vagy egyezség szülessen tartozásai

rendezéséről, 
b) az a) pont szerinti eljárást vagyon hiányában a bíróság elutasította vagy megszüntette,

c) ítélet végrehajtása nem vezetett a követelések teljes kielégítésére

d) valamennyi hitelező vagy a hitelezők többségének résztvételével bírósági eljáráson kívül

egyezség jött létre és a Biztosító ahhoz előzetesen hozzájárult,

e) a Biztosított a Biztosító számára elfogadható módon igazolja, hogy a vevő pénzügyi

helyzete miatt jogi eljárás indítása vagy folytatása nem vezetne költséghatékony

eredményre,

f) olyan helyzetek vagy események, amelyek – a Biztosító kizárólagos megítélése szerint –

lényegükben vagy hatásukban megegyeznek az a)-d) pontokban felsorolt helyzetekkel és

esetekkel.

E biztosítási esemény tekintetében a kár időpontja: 
Az a) és b) pontok esetében a bírósági határozat dátuma. 

A c) pont esetében az ítélet eredménytelen végrehajtásának napja. 

A d) pont esetében az a nap, amikor a hitelezők többsége az egyezséget jóváhagyta. 

Az e) és f) pontok esetében az a nap, amikor a Biztosító közölte a Biztosítottal, hogy az e

pontokban előírt álláspontját kialakította.

Nemfizetés (Protracted Default) (00500.00)

Jelen Biztosítási Szerződés alkalmazásában Nemfizetés biztosítási esemény valamely

követelésnek az Egyedi Feltételekben meghatározott türelmi időn belüli ki nem fizetése. 

Ha az Országlista ennél hosszabb türelmi időt határoz meg a vevő országára, ez utóbbi az

irányadó. 

A türelmi idő a követelés eredeti esedékességének időpontjától kezdődik. 
E biztosítási esemény tekintetében a kár időpontja az adott követelésre vonatkozó türelmi idő
leteltének napja.

Kizárások a biztosításból

Kizárt események (01200.20)

A biztosítási fedezet nem terjed ki: 

a) Az olyan kárra, melyet bármely robbanásveszélyes nukleáris berendezés vagy annak

alkatrésze, nukleáris fűtőanyag, vagy nukleáris hulladék ionizáló, radioaktív, mérgező,
robbanásveszélyes vagy egyéb módon veszélyes vagy szennyező tulajdonsága vagy

hatása közvetlenül okozta, vagy ha ahhoz a felsoroltak hozzájárultak, illetve ha az a

felsoroltakból ered.
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b) Az olyan kárra, mely olyan jogvita kapcsán vagy annak következményeként keletkezik,

amelyben a vevő bármilyen okból állíthatta, hogy teljesen vagy részben jogosult a

szerződés szerinti fizetés megtagadására vagy bármely szerződéses kötelezettség teljes

vagy részbeni nem teljesítésére.

Ez a kizárás hatályát veszti akkortól és olyan mértékben, ahogy a jogvita akár peren kívül,

akár jogerős bírósági vagy választott bírósági határozat alapján a Biztosítottra vagy a

Szállítóra nézve kedvezően rendeződött.
c) Az olyan kárra, amely abból ered vagy annak következménye, hogy a Szállító, annak

képviselője vagy meghatalmazottja, szerződésen vagy jogszabályon, illetve jogi kötelező
erővel bíró rendelkezésen, határozaton vagy szabályozáson alapuló kötelezettségét nem

teljesítette.

d) Az olyan kárra, amely abból ered vagy annak következménye, hogy bármely, a szerződés
teljesítéséhez szükséges import vagy export engedélyt, vagy más jóváhagyást nem

szereztek meg, továbbá, hogy a szerződés teljesítése devizajogszabályt vagy rendelkezést

sértene. Jelen kizárás nem alkalmazandó abban az esetben, ha az engedélyeztetés

szükségessége vagy a devizajogszabály illetve rendelkezés azt követően lépett hatályba,

hogy az adott szerződés vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megkezdődött.
e) A biztosítási fedezet nem terjed ki - a Biztosító és a Biztosított eltérő írásbeli

megállapodásának hiányában - az olyan károkra, amelyek a vevő országától eltérő
országgal összefüggő moratóriumból, szerződés lehetetlenüléséből, háborúból, természeti

katasztrófából vagy az export engedély visszavonásából erednek abban az esetben,

ha az árukat a vevő országától eltérő országba kell szállítani vagy a szolgáltatást a

vevő országától eltérő országban kell teljesíteni, vagy a fizetést a vevő országától eltérő
országból kell teljesíteni.

Politikai kockázat kizárása (01300.00)

A fedezet nem terjed ki azon károkra, melyet közvetve vagy közvetlenül az alábbiak okoztak:

a) A vevő vagy bármely más olyan ország kormánya által elrendelt általános moratórium,

melyen keresztül a fizetés történik.

b) A vevő országában felmerülő minden olyan politikai esemény, gazdasági nehézség,

valutahiány, leértékelés vagy ingadozás, valamint olyan jogi vagy hatósági intézkedés,

amely megakadályozza vagy késlelteti a vevő számláján elhelyezett összegek átutalását.

c) Háború (ideértve a polgárháborút, háborús cselekményeket, lázadást, zendülést),

forradalom vagy felkelés.

d) Ciklon, áradás, földrengés, vulkánkitörés vagy szökőár vagy más természeti katasztrófa

vagy előre nem látható körülmény.

e) Import vagy export korlátozások bevezetése vagy import vagy export engedélyek

visszavonása vagy más kormányzati intézkedések, melyek megakadályozzák a szerződés
teljesítését.
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Biztosított követelések

Biztosított követelések (01700.20)

Biztosított követelések azok a szerződés szerinti követelések, melyek megfelelnek az alábbi

feltételek mindegyikének: 

a) az Országlistában szereplő országokban székhellyel rendelkező vevővel szemben állnak

fenn,

b) Szállító az Egyedi feltételekben rögzített számlázási időszakon belül állította ki számláját

az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból vagy munkavégzésből eredő követelésre

vonatkozóan. A számlázási időszak kezdete áruszállítás esetén a szállítás teljesítésének

napja, szolgáltatásnyújtás vagy munkavégzés esetén az a nap, amikor a Szállító a

követelés alapjául szolgáló szolgáltatást teljesítette vagy a munkát elvégezte a vevővel
fennálló szerződése alapján,

c) a vevővel megállapodott fizetési határidő nem haladja meg az Egyedi Feltételekben

rögzített, a számla dátumával kezdődő Maximális Fizetési Haladékot,

d) a követelések a Biztosítási Szerződés tartamán belül kerültek átruházásra a Biztosított

részére,

e) a követelésekre a Biztosított érvényes Hitellimittel rendelkezik,

f) a követelések megfelelnek az Országlistában a vevő országára vonatkozóan előírt
feltételeknek.

Számlázási időszak (02100.00)

A Biztosítottnak a vevővel szemben fennálló követeléséről az Egyedi Feltételekben rögzített

számlázási időszakon belül kell számlát kiállítania. A számlázási időszak kezdete:

a) szállítás esetén: a szállítás napja,

b) szolgáltatásnyújtás vagy munkavégzés esetén: az a nap, amikor a Biztosított a követelés

alapjául szolgáló szolgáltatást teljesítette vagy a munkát elvégezte.

ÁFA kizárása vagy bevonása (02400.00)

A biztosított követelésekre vonatkozó ÁFA, vagy más hasonló forgalmat terhelő adó az Egyedi

Feltételekben foglaltak szerint biztosított vagy kizárt.

ÁFA visszaigénylés kötelezettsége (02401.00)

Amennyiben az ÁFA vagy hasonló forgalomhoz kapcsolódó adó vagy díj szerepel a biztosított

követelések között, és a Biztosítottnak jogában áll azt visszaigényelni a pénzügyi szervektől,
ezt köteles megtenni, amint a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik és késedelem nélkül

értesítenie kell a Biztosítót a megtérülésről. 
Visszaigényelt ÁFA-t vagy hasonló forgalomhoz kapcsolódó adót vagy díjat a Biztosítási

Szerződés alkalmazásában a Biztosított által kapott fizetésnek kell tekinteni. 
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Run-in fedezet / Fennálló követelések fedezete (04600.20)

A biztosítási fedezet kiterjed a Biztosítási Szerződés kezdő időpontjában'fennálló azon

követelésekre is, amelyek Biztosítottra történő átruházásának ideje nem korábbi, mint 0 hónap

a Biztosítási Szerződés kezdő időpontjától 'számítva, feltéve, hogy ezen követelések minden

egyéb vonatkozásban megfelelnek a Biztosítási Szerződés feltételeinek és az adott vevőre
vonatkozik hitellimit ebben az időpontban. 

Ha a Biztosítási Szerződés tartama'alatt valamely új vevőre hitellimit kerül megállapításra, a

szerződés kiterjed a Hitellimit-közlemény érvényességi időpontjában fennálló követelésekre is,

amennyiben 

a) ezen követelések Biztosítottra történő átruházásának dátuma nem régebbi, mint 1 hónap a

Hitellimit-közlemény érvényességi időpontjától számítva, és

b) ezen követelések miden egyéb vonatkozásban megfelelnek a Biztosítási Szerződés
feltételeinek.

Run-off fedezet / Utófedezet (05000.00)

A biztosítási fedezet változatlan feltételek mellett kiterjed kifizetésükig, vagy bármely biztosítási

esemény bekövetkezéséig azon biztosított követelésekre, melyek jelen Biztosítási Szerződés
lejáratakor még nem kerültek kiegyenlítésre vagy nem esedékesek. 

A Biztosított továbbra is köteles eleget tenni ezen követelések vonatkozásában a Biztosítási

Szerződés valamennyi feltételének, beleértve – amennyiben alkalmazandó – a kinnlevőség
jelentését a biztosítási díj számításához és a hitellimit költségek fizetését.

Kizárt követelések

Kizárt követelések (05400.20)

A biztosítási fedezet nem terjed ki: 

a) az eredeti esedékességi időponttól számított késedelmi kamatokra,

b) bármilyen kötbérre vagy kártérítésre – akár szerződésen alapul, akár más alapon fizetendő
-, melyre a Biztosított vagy a Szállító a vevő által fizetendő tartozás összegén felül válik

jogosulttá,

c) bankköltségekre, kivéve, ha a vevővel kötött szerződés alapján a követelés részét képezik,

d) bármely költségre, ami a Biztosított vagy a Szállító és a vevő közötti vita megoldásával

kapcsolatban, vagy a Biztosított vagy a Szállító ellen vagy általa indított eljárásban merül

fel,
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e) a Biztosítottat ért kár azon részére, melyre a Biztosított bármely más biztosítása fedezetet

nyújt (vagy a jelen Biztosítási Szerződés hiányában fedezetet nyújtana), vagy amely

biztosítás alapján a Biztosított szolgáltatásra vagy kifizetésre lehet jogosult.

Szankciók miatti kizárás (05405.21)

A Biztosító fedezetvállalása nem terjed ki olyan követelés(ek)re és nem áll fenn kártérítési vagy

egyéb térítési kötelezettsége, ahol a fedezetvállalás vagy bármilyen kártérítés vagy egyéb térítés

a Biztosítót annak a kockázatnak tenné ki, hogy megszegne bármilyen ENSZ, EU, Egyesült

Királyság vagy az Amerika Egyesült Államok által hozott és elrendelt szankciós, tiltó, vagy

korlátozó rendelkezést, illetve kereskedelmi vagy gazdasági szabályozást, vagy bármilyen

alkalmazandó nemzeti jogszabályt vagy rendelkezést.

Reverse/beszállítói faktoring kizárás (05520.20)

A biztosítási fedezet – a Biztosított és a Biztosító eltérő írásbeli megállapodásának hiányában -

nem terjed ki azon követelésekre, amelyek reverse faktoring vagy ehhez hasonló megállapodás

(beszállítói program) keretében kerülnek átruházásra a Biztosított számára, ahol a Biztosított

és a vevő abban állapodnak meg, hogy a Biztosított a vevő Szállítói részérére vevőkövetelés
finanszírozást nyújt.

Bérbeadás és lízing ügyletek kizárása (06900.00)

A biztosítási fedezet nem terjed ki a bérbe adásból és/vagy lízing ügyletből származó

követelésekre.

Kizárt követelésekből származó fizetések rangsorolása (08100.00)

Valamennyi beérkező fizetés függetlenül attól, hogy kizárt követelésekből származik vagy

nem, illetve hogy kizárt követelésekre vonatkozik vagy nem, jelen Biztosítási Szerződésnek a

fizetések rangsorolását szabályozó rendelkezései szerint kerül figyelembevételre, kivéve, ha a

Biztosító erről írásban eltérően rendelkezik.

Kizárt vevők

Társult vállalkozások kizárása (08400.20)

A Biztosító és a Biztosított eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a biztosítási fedezet nem

terjed ki azokra a követelésekre, amelyek olyan vevőkkel szemben állnak fenn, melyek felett

a Biztosított vagy a Szállító közvetve vagy közvetlenül ellenőrzést gyakorol vagy amelyekben

közvetve vagy közvetlenül érdekeltséggel rendelkezik, vagy amelyek a Biztosított vagy a Szállító
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felett gyakorolnak ilyen ellenőrzést vagy a Biztosítottban vagy a Szállítóban rendelkeznek ilyen

érdekeltséggel.

Magánszemélyek kizárása (08500.00)

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a követelésekre, melyek gazdálkodási vagy

kereskedelmi tevékenységet nem végző magánszemélyekkel szemben állnak fenn.

Költségvetési szervek kizárása (08700.00)

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a követelésekre, melyek valamely állami vagy

kormányzati minisztériummal, intézménnyel vagy szervezettel vagy olyan entitással szemben

állnak fenn, amelyet nem lehet fizetésképtelennek nyilvánítani.

Hitellimit

Hitellimit (10000.00)

A Hitellimit meghatározza, hogy a Biztosítási Szerződés hatálya alá tartozó egyes vevőkre mely

maximum összegig és milyen feltételek mellett áll fenn a biztosítási fedezet. 

A Biztosítottnak a Biztosítási Szerződés hatálya alá tartozó minden egyes vevőre hitellimittel kell

rendelkeznie. 

A Biztosítottnak a vevővel szemben fennálló vagy várható teljes kinnlevőség összegének

megfelelő hitellimitet kell kérnie, alaptalan késedelem nélkül. Ha szükséges a Biztosított köteles

a hitellimit emelését kérni. 

A hitellimit megállapítására és annak emelésére vonatkozó kérelem szempontjából a minden

naptári hónap végén, a vevővel szemben fennálló kinnlevőség összege az irányadó. 

Ha a Hitellimit-közlemény szerinti hitellimit nem fedezi a vevővel szemben fennálló kinnlevőséget
- részleges elfogadás vagy 0-ás hitellimit esetén (beleértve: elutasítás, visszavonás, törlés,

lejárt hitellimit) -, a Biztosítottnak megfelelő hitellimitet kell kérnie a Biztosítási Szerződés
megújításakor vagy évenként, amelyik hamarabb bekövetkezik. 

A Hitellimitet meghaladó követelésekre akkor és olyan mértékben terjed ki a biztosítási

fedezet, amely mértékben és amint a korábbi, már a hitellimit hatálya alá tartozó követelések

megfizetésre kerültek. Amennyiben a Biztosító a hitellimitet visszavonja, vagy a biztosítási

fedezet automatikusan megszűnik, a hitellimitet meghaladó követelések fedezetbe vonása

kizárt. 

A hitellimit érvényességének kezdete a Hitellimit-közleményben megadott érvényesség kezdete

dátum.
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Az egyes vevőkre kibocsátott Hitellimit-közlemények a Szállítók által a Biztosítottra átruházott

valamennyi követelés összesített aggregát összegére vonatkoznak, kivéve, ha a Biztosító ettől
eltérően rendelkezik.

Hitellimit csekély mértékű túllépése (10025.00)

Amennyiben a Biztosított nem teljesíti azon kötelezettségét, hogy hitellimit emelést kérjen,

káresemény esetén ez a kötelezettségszegés nem mentesíti a Biztosítót a kárkifizetés alól,

amennyiben a követelés összege az érvényes hitellimitet nem több, mint 20%-kal haladja meg.

Hitellimit-közlemények (10400.00)

A Biztosított hitellimitet hitellimitkérelem benyújtásával igényelhet, melyben megjelöli a

szükséges összeget. A hitellimit döntésről írásban vagy elektronikus úton kap értesítést

(Hitellimit-közlemény). 

A Biztosító bármikor és bármilyen okból jogosult a hitellimithez feltételeket szabni. Ezek a

feltételek módosíthatják vagy felülírhatják a Biztosítási Szerződés feltételeit. 

A Biztosító bármikor és bármilyen okból módosíthatja, leszállíthatja vagy visszavonhatja a

hitellimitet. A módosításnak, leszállításnak vagy visszavonásnak nincs visszaható hatálya. 

A hitellimitek visszavonásig vagy a Biztosítási Szerződés megszűnéséig érvényesek.

Hitellimit-közlemények / Credit Check (10800.01)

A Biztosított az on-line Credit Check rendszer segítségével igényelhet Hitellimitet. 

Az on-line Credit Check rendszer pozitív visszaigazolása az Egyedi Feltételekben rögzített Credit

Check összegének megfelelő hitellimitet jelent. 

Az on-line Credit Check rendszer negatív visszaigazolása nulla összegű hitellimitet jelent. 

A Biztosító bármikor és bármilyen okból jogosult a Credit Check szerinti hitellimit

visszavonására, visszaható hatály nélkül. 

A Credit Check szerinti hitellimit a Biztosító általi visszavonásig vagy a Biztosítási Szerződés
megszűnéséig érvényes.

Hitellimit-közlemények és Credit Check-ek együttes aggregát

összege a csoportos szerződésekre

(10955.01)

Az Egyedi Feltételekben rögzített csoportos szerzodésekhez tartozó szerződéseken kibocsátott

összes Hitellimit-közlemény és Credit Check teljes egybeszámított (aggregát) összege nem
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haladhatja meg az Egyedi Feltételekben rögzített Hitellimit-közlemények és Credit Check-ek

együttes aggregát összegét a csoportos szerződésekre vonatkozóan. 

Azt követően, hogy a csoportos szerződésekhez tartozó szerződések Hitellimit-közleményeinek

és Credit Check-jeinek együttes aggregát összege együttesen eléri ezt az összeget, a Biztosító

jogosult elhalasztani a Biztosított minden további hitellimit- és Credit Check igénylésének

elbírálását a csoportos szerződésekhez tartozó bármelyik szerződésen. 
Amennyiben a Biztosító ezt a jogát gyakorolja, arról a Biztosítottat értesíti. 

Annak érdekében, hogy a Biztosító fentiek szerinti intézkedése elkerülhető legyen, a Biztosított

köteles rendszeres jelleggel az összes Hitellimit-közlemény és Credit Check együttes aggregát

összegét a már nem használt, de hatályban lévő Hitellimit-közlemények és Credit Check-ek

törlése, illetve a Hitellimit-közlemények összegének leszállítása útján csökkenteni.

Hitellimit költségek (11200.00)

A Biztosított köteles megfizetni az Egyedi Feltételekben rögzített hitellimit költségeket. Ezek nettó

összegek, az ezeket terhelő adókat a számla tartalmazza.

Hitelinformációs szolgáltatás (13000.02)

A Hitellimit meghatározásához hitelinformáció szükséges. A Biztosítottnak naprakész és

pontos hitelinformációt kell beszereznie minden olyan Vevőről, amelyre vonatkozóan a

Biztosított Hitellimit megállapítását kéri. A hitelinformáció beszerzése érdekében a Biztosított

visszavonhatatlanul megbízza a Biztosítót, hogy a Biztosított számlájára és a Biztosított nevében

- vagy Együttbiztosított esetében az Együttbiztosított számlájára és nevében -, az Egyedi

Feltételekben megjelölt Hitelvizsgáló cégtől a fentiek szerinti hitelinformációt beszerezze. A

Biztosító a Biztosított, vagy az Együttbiztosított nevében eljárva a Hitelvizsgáló cégnek továbbítja

minden olyan Vevő adatait, amelyekre vonatkozóan a Biztosított Hitellimit megállapítását kéri,

a Hitelvizsgáló cég pedig közvetlenül a Biztosítóval közli a hitelinformációt. A Biztosító vállalja,

hogy a részére nyújtott hitelinformációt a Hitellimit megállapításához használja fel. 

A Biztosító részére a Hitelvizsgáló cég által nyújtott információtól függetlenül, a Biztosítottnak

továbbra is értesítenie kell a Biztosítót minden olyan körülményről, amely releváns lehet a

kockázat felmérése és elbírálása szempontjából. E körülményekről a Biztosítónak jogában áll

értesíteni a Hitelvizsgáló céget. 

A Biztosított nevében eljáró Hitelvizsgáló cég által nyújtott hitelinformációs szolgáltatásért, a

Biztosított az Egyedi Feltételekben meghatározott Hitellimit költséget köteles megfizetni. Ezeket

a költségeket a Hitelvizsgáló cég állapítja meg, és az ezekről szóló számlát is a Hitelvizsgáló cég

állítja ki a Biztosított felé. Ezen összegek nem tartalmazzák az esetlegesen felszámítandó adók

vagy járulékok összegét, azonban felszámításuk esetén a számla ezeket is tartalmazni fogja.
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Nem nevesített biztosítás / Céginformáció (13200.02)

Az Országlistában meghatározott országban székhellyel rendelkező vevők vonatkozásában

a Biztosított céginformációs anyag alapján saját maga állapíthat meg hitellimitet a következő
feltételekkel: 

a) a céginformációs anyagot a Biztosított vagy a vevő országa szerinti, független

céginformációs iroda vagy bank bocsátotta ki;

b) a céginformációs anyag nem tartalmazhat semmilyen negatív információt, továbbá

kifejezett ajánlást (összeg vagy minősítés formájában) tartalmaz a Biztosított által igényelt

hitellimit összegére;

c) a fedezet kezdetét megelőző tizenkét hónapban a Biztosítottnál nem következett be a

vevővel kapcsolatos kár; továbbá

d) bármely Hitellimit-közlemény (beleértve a nulla összegű hitellimitet tartalmazót is)

kiadásának napjával hatályát veszti bármely, a Biztosított által ugyanarra a vevőre
megállapított hitellimit.

Abban az esetben azonban, ha a Biztosító nulla összegű hitellimitet állapított meg, a

Biztosított jogosult újra saját maga megállapítani hitellimitet, ez a hitellimit azonban csak

akkor alkalmazandó, ha a hitelbiztosítási fedezet a nulla összegű hitellimitet tartalmazó

legutolsó Hitellimit-közlemény kiadásának napjától számított tizenkét hónapnál nem

korábban kezdődik.

A céginformációs anyagon alapuló hitellimit 

a) a céginformációs anyag keltétől számított 12 hónapig érvényes, és

b) nem haladhatja meg a Nem nevesített biztosítás Egyedi Feltételek szerinti maximális

összegét.

Elfogadott céginformációs irodák (13220.00)

Amennyiben a Biztosított céginformációs anyag alapján saját maga állapít meg Hitellimitet

az Országlistában szereplő országban székhellyel rendelkező vevők vonatkozásában a

céginformációs anyagot az alábbi céginformációs irodák egyikétől kell beszerezni: 

Credit Reform, Bisnode, Opten, Credit Controll

Nem nevesített biztosítás / Fizetési Tapasztalat (13620.02)

Az Országlistában meghatározott országban székhellyel rendelkező vevők vonatkozásában

a Biztosított saját fizetési tapasztalata alapján maga állapíthat meg Hitellimitet a következő
feltételekkel: 

a) a hitellimit összege megegyezik az Egyedi feltételekben megadott Nem nevesített biztosítás

maximális összegével, ha a fedezet kezdetét megelőző 12 hónap alatt a Vevő legalább
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kétszer vásárolt halasztott fizetéssel árut vagy szolgáltatást, és ezen számlák kifizetése a

Maximális Hosszabbítási Időszak lejárta előtt történtek; 

b) a fedezet kezdetét megelőző tizenkét hónapban a Biztosítottnál nem következett be a

vevővel kapcsolatos kár; továbbá

c) bármely Hitellimit-közlemény (beleértve a nulla összegű hitellimitet tartalmazót is)

kiadásának napjával hatályát veszti bármely, a Biztosított által ugyanarra a vevőre
megállapított hitellimit.

Abban az esetben azonban, ha a Biztosító nulla összegű hitellimitet állapított meg, a

Biztosított jogosult újra saját maga megállapítani hitellimitet, ez a hitellimit azonban csak akkor

alkalmazandó, ha a hitelbiztosítási fedezet a nulla összegű hitellimitet tartalmazó legutolsó

Hitellimit-közlemény kiadásának napjától számított tizenkét hónapnál nem korábban kezdődik. 

A fizetési tapasztalaton alapuló hitellimitet nem lehet olyan ügyletnél alkalmazni, ahol az ügyletre

vonatkozó feltételek biztosítékokkal kevésbé ellátottak, mint annak az ügyletnek a feltételei,

amelyekre a Biztosított saját fizetési tapasztalatát alapozza.

Az egyes országok fedezeti feltételei

Az egyes országok fedezeti feltételei (15600.20)

A Biztosító bármikor jogosult valamely országra vonatkozóan a biztosítás feltételeit

megváltoztatni vagy a fedezetet visszavonni és az Országlistát megfelelően módosítani.

Ez a módosítás vagy visszavonás nem bír visszaható hatállyal és a módosított Országlista

érvényességének kezdetét követően átruházott követelésekre vonatkozik.

Tulajdonjog fenntartása (16200.20)

A fedezet csak abban az esetben terjed ki olyan vevőknek történt áruszállításból eredő károkra,

melyek országára az Országlista Tulajdonjog Fenntartását kötötte ki feltételként, ha: 

a) a Szállító a tőle elvárható mértékben mindent megtett annak érdekében, hogy

megállapodjon a vevővel az Országlista szerinti tulajdonjog fenntartásban, továbbá

b) a Szállító vagy a Biztosított a tulajdonjog fenntartásából eredő jogait a vevő országának

jogszabályai szerint haladéktalanul érvényesítette.

Az elvárhatóság követelménye azt jelenti, hogy a Szállító vagy a Biztosított: 

a) a vevőtől írásbeli nyilatkozatot kér a tulajdonjog fenntartásának elfogadásáról, és

b) ha a vevő 30 nap után még nem tett ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozatot felszólítást küld a

vevő részére,

c) ha a vevő elutasítja a Tulajdonjog Fenntartást, vagy a felszólítást követő 30 napon

belül nem érkezik a vevőtől ilyen tartalmú írásbeli nyilatkozat, további, a tulajdonjog

fenntartásának kikötésére irányuló, intézkedésre nincs szükség.



Szerződéses Feltételek

Szerződéses Feltételek: oldal 12 összesen 28

Módosítás 

hatályba- 

lépése

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Magyarországi Fióktelepe

H-1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Magyarország
www.atradius.hu

cégjegyzékszám: 01-17-000324
adószám: 22134604-2-43
EU VAT: HU22134604

Kár esetén a Biztosított köteles a Biztosító részére a levelezés másolatát átadni. 

Azon vevők esetében, melyekre a Biztosított Hitellimit-közleménnyel rendelkezik a Biztosított

köteles a Biztosítót a vevő elutasító nyilatkozatát vagy a felszólítás kézbesítését követő 4 héten

belül az intézkedések eredménytelenségéről értesíteni.

Biztosítási fedezet kezdete és vége, bejelentési kötelezettség

A hitelezési kockázat fedezet kezdete (16500.20)

A Hitelezési Kockázat Fedezet kezdete minden egyes követelés esetében a követelés

Biztosítottra történő átruházásának időpontja.

Esedékesség meghosszabbítása (16900.20)

Szükség esetén a Biztosított vagy a Szállító beleegyezhet, illetve engedélyezheti a követelés

eredeti esedékességének meghosszabbítását, amennyiben a hosszabbítás nem lépi túl az

Egyedi Feltételek szerinti Maximális Hosszabbítási Időszakot. Amennyiben a hosszabbítás

túllépné az Egyedi Feltételek szerinti Maximális Hosszabbítási Időszakot, a Biztosított vagy a

Szállító csak a Biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása esetén egyezhet ebbe bele, máskülönben

a kárigény elutasításra kerül. 

A Maximális Hosszabbítási Időszak kezdete a követelés eredeti esedékességének időpontja. A
Biztosítási Szerződés feltételeinek alkalmazása során az eredeti esedékességet kell figyelembe

venni. 

Az esedékesség nem hosszabbítható meg saját- vagy idegen váltó, látra/bemutatóra szóló váltó,

okmányos inkasszó esetén; vagy olyan esetben ahol a fizetés akkreditívvel történik.

A fedezet automatikus megszűnése / A fedezet helyreállítása (17700.20)

A biztosítási fedezet nem terjed ki arra a kárra, amely az alább felsorolt körülmények

valamelyikének bekövetkezését követő követelés átruházásból ered: 

a) az Egyedi Feltételekben rögzített Maximális Hosszabbítási Időszak'leteltének időpontjában
a vevővel szemben fennálló valamely követelés még mindig nem került kiegyenlítésre.

Amennyiben ezen követelés/ek a Maximális Hosszabbítási Időszak'leteltét követő 30 napon

belül kerülnek kifizetésre, a fedezet visszamenő hatállyal visszaáll a fedezet megszűntét
követően átruházott követelésekre, feltéve, ha egyéb, a fedezet automatikus megszűnését
kiváltó körülmény nem áll fenn.

Amennyiben ezen követelés/ek a Maximális Hosszabbítási Időszak'leteltét követő 30 napon

kívül kerülnek kifizetésre, a fedezet a fizetést követően átruházott követelésekre áll vissza,

feltéve, ha egyéb, a fedezet automatikus megszűnését kiváltó körülmény nem áll fenn.
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b) a Biztosított vagy a Szállító a vevővel szemben fennálló követelést behajtásra átadta.

Amennyiben ezen követelés/ek kifizetésre kerülnek, a fedezet újra érvényes lesz a fizetést

követően átruházott követelésekre, feltéve, ha egyéb, a fedezet automatikus megszűnését
kiváltó körülmény nem áll fenn.

c) a vevő fizetésképtelensége esetén.

d) a Biztosító visszavonja a biztosítási fedezetet valamely vevő vonatkozásában, vagy egy

vevő országa tekintetében.

A maximális hosszabbítási időszak túllépésének jelentési

kötelezettsége

(18500.01)

A Biztosított köteles 30 napon belül írásban bejelenteni a Biztosítónak, ha valamely követelés a

Maximális Hosszabbítási Időszak lejáratának időpontjában még nem került kiegyenlítésre, kivéve

ha ezen követeléseket a vevő ezalatt a 30 nap alatt kifizette.

Értesítési kötelezettség kedvezőtlen körülményről (18900.20)

A Biztosított köteles arról gondoskodni, hogy a Szállítótól alaptalan késedelem nélkül értesítést

kapjon minden olyan eseményről, körülményről, amelyből kár következhet be. Biztosított köteles

ezeket az információkat a Biztosító felé továbbítani. Ilyen esemény, körülmény különösen: 

a) ha a vevő a Maximális Hosszabbítási Időszakon  túli időpontra kéri az esedékességi dátum

meghosszabbítását;

b) ha a vevő az árut vagy okmányt az első teljesítésre felajánláskor nem veszi át és a felek

abban állapodtak meg, hogy a vevő okmányos inkasszóval fizet, vagy abban hogy az

okmányok kiadása váltó elfogadása esetén történik;

c) a vevő fizetésképtelenségének bekövetkezése;

d) ha a vevő nem képes vagy valószínűsíthetően nem lesz képes szerződésszerűen teljesíteni

vagy a szerződésben foglaltaknak megfelelni;

e) ha a vevő fizetési nehézségei miatt a váltó vagy csekk nem beváltható;

f) ha a vevővel szemben, tartozás nem fizetése miatt, bármely eljárás indul;

g) ha a Biztosított tudomást szerez bármely egyéb, a vevő pénzügyi helyzetére, hírnevére

vagy tartozások rendezésére vonatkozó kedvezőtlen körülményről.

Bejelentési határ (19300.20)

Ha egy vevővel szemben fennálló, és a Maximális Hosszabbítási Időszakot meghaladó

követelések összege kevesebb, vagy megegyezik az Egyedi Feltételekben rögzített Bejelentési

Határral az alábbiak alkalmazandók:

a) a Biztosítottnak nem áll fenn értesítési kötelezettsége a Biztosító felé és

b) ezen összegek nemfizetése nem váltja ki a fedezet automatikus megszűnését a jövőbeli
átruházott követelésekre, mindaddíg, amíg a biztosítási esemény be nem következik.
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Mindazonáltal a Biztosított azon kötelezettsége, hogy haladéktalanul jelentse a Biztosító felé, ha

olyan körülményről van tudomása, amely kárhoz vezethet, továbbra is fennáll.

Kárenyhítési kötelezettség

Kárenyhítési kötelezettség (20100.20)

A Biztosított a vevővel kapcsolatos ügyletek lebonyolítása során köteles gondosan és

körültekintően eljárni, és a szokásos, prudens kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő magatartást

tanúsítani. 

A Biztosított köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vevő
tartozását megfizesse, a kárt elhárítsa, vagy azt csökkentse és ezekre az intézkedésekre a

Szállítót is köteles felhívni. Így különösen köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi, az áruval

kapcsolatos vagy a vevővel, esetleg harmadik személlyel szemben fennálló jogot megfelelően
védje és érvényesítse. 

A Biztosított köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a Biztosító - akár a

kártérítést megelőzően, akár azt követően - egy fenyegető vagy tényleges kár kapcsán tőle
kér, ide értve a jogi eljárás kezdeményezését. A Biztosítottnak gondoskodnia kell arról, hogy a

Szállítót kötelezhesse ezen intézkedések megtételére.

A költségekhez való hozzájárulás (20700.20)

A Biztosító hozzájárul a Biztosított mindazon költségeihez (a Biztosított saját adminisztratív

költségei kivételével), amelyek a kárenyhítési vagy kármegelőzési intézkedések kapcsán a

Biztosító engedélyével vagy utasítása alapján a tartozás behajtása során merülnek fel. 

A Biztosító olyan arányban járul hozzá a költségek megtérítéséhez, amely arányban felelőssége
kiterjed a vevő tartozására. A Biztosító ezen költségekből a következő mértékben térít: 100% 

A Biztosító nem téríti meg azon költségeket, amelyek a Biztosított és/vagy a Szállító és a vevő
közötti jogvita rendezése vagy a Biztosítottal vagy a Szállítóval szembeni eljárás kapcsán merül

fel, továbbá azon költséget sem, amelyet a Biztosított saját döntése értelmében nem kíván

beszedni a vevőtől. 

A Biztosító nem téríti meg a költséget terhelő ÁFÁ-t vagy bármely más hasonló forgalmat terhelő
adót.

Hozzájárulás a behajtási költségekhez –  kijelölt behajtó cég (20790.00)

A Biztosító csak azokhoz a behajtási költségekhez járul hozzá, melyek esetében a vevővel
szemben fennálló teljes követelést átadja az Atradius Collections B.V. részére.Ebben az esetben

a Biztosított vagy a Szállító köteles a legrégebben lejárt követelés 'Maximális Hosszabbítási
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Időszakának' leteltét követően legkésőbb 30 nappal a vevővel szemben fennálló teljes

követelését átadni az Atradius Collection BV. magyarországi követelés-behajtó cégének, és a

szükséges információkat és dokumentumokat a rendelkezésére bocsátani

Behajtási összeghatár (21000.01)

A Biztosító által meghatározott követelés-behajtó cégnek történő átadás kötelezettsége nem áll

fenn, amíg a vevővel szemben fennálló, Maximális hosszabbítási időszakot meghaladó követelés

kevesebb, vagy egyenlő az Egyedi Feltételekben rögzített behajtási összeghatárral. 

A Biztosított nem köteles behajtásra átadni az ezen határ alatti követeléseket a Biztosító által

kijelölt követelés-behajtó cégnek és ez utóbbi nem köteles elvégezni a behajtási tevékenységet,

továbbá a Biztosító nem köteles megtéríteni a behajtási összeghatár alatti követelésekkel

kapcsolatos behajtási költségeket.

Kártérítés

Fizetések rangsorolása (21301.20)

A fedezet megszűnését megelőzően a Biztosított, a Szállító, a Biztosított vagy a Szállító

nevében eljáró személy vagy a Biztosító által kapott , a vevővel szembeni követelésre vonatkozó

valamennyi fizetés jelen Biztosítási Szerződés alkalmazásában az ugyanazon vevővel szemben

fennálló valamennyi követelés esedékességi időpontjának sorrendjében kerül jóváírásra. 

A fedezet megszűnése után és a kár időpontját megelőzoen a Biztosított, a Szállító, a Biztosított

vagy a Szállító nevében eljáró személy vagy a Biztosító által kapott, a vevővel szembeni

követelésre vonatkozó valamennyi fizetés jelen Biztosítási Szerződés alkalmazásában az

ugyanazon vevővel szemben fennálló biztosított és nem biztosított követeléseknek a fedezet

megszűnésének időpontjában fennálló arányában kerül felosztásra. Az arányos felosztás

számításakor a biztosított hitelkeret tekintendő biztosított követelésnek. 

A kár időpontját követően a Biztosított, a Szállító, a Biztosított vagy a Szállító nevében eljáró

személy, vagy a Biztosító által kapott, a vevővel szembeni követelésekre vonatkozó valamennyi

fizetés a Biztosított és a Biztosító között a viselt kár arányában kerül felosztásra. A Biztosított

köteles haladéktalanul jelenteni a Biztosítónak az ilyen összeget.

Károk (22100.20)

1. A kárbejelentés legkésőbbi időpontja

A kárigényeket ideértve az összes rendelkezésre álló információt is, a kár időpontjától
számított 12 hónapon belül kell bejelenteni.
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A kárszámítás elkészítése érdekében a Biztosított köteles a Biztosító részére az általa

igényelt valamennyi dokumentumot és információt a Biztosító erre irányuló kérésétől
számított 6 hónapon belül, átadni. 

2. Visszajelzés

A Biztosító a kárszámítást a Biztosított részére a Biztosító által bekért információ és

dokumentáció megérkezésétől számított 30 napon belül megküldi. 

3. Kárszámítás

A kárszámítás alapja a vevőnek a fedezet automatikus megszűnésekor a Biztosítottal

szemben fennálló tartozása, levonva belőle a nem biztosított kinnlevőségeket vagy

követelésrészeket, továbbá a vevővel szemben betudható összegeket valamint a

Biztosítottnak bármely megtakarítását, előnyét vagy jogát, amely csökkenti a vevőkövetelés
összegét. 

A Biztosítási Szerződés feltételei szerint betudható összeg:

a) a vevő által teljesített fizetés (beleértve a készpénzes fizetést) vagy harmadik személy

által teljesített fizetés, az el nem fogadott csekk vagy váltó kivételével;

b) a jóváírások, engedmények, kedvezmények;

c) a beszámítható követelések;

d) az ellenkövetelések;

e) az érvényesített biztosítékokból, garanciákból származó bevételek, továbbá

f) a visszaszállított áruk értékesítéséből származó összeg.

A Biztosító által fizetendő kártérítési összeg a biztosított kárnak vagy a vevőre vonatkozó

hitellimit összegének biztosított hányada közül az alacsonyabb összeg. 

Mindazonáltal a Biztosító kárfizetése nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet

a Biztosított a Szállítóval kötött finanszírozási szerződés értelmében a Szállítónak

visszavonhatatlanul fizetett vagy visszavonhatatlanul fizetni köteles az átruházott

követelések tekintetében. 

4. Engedményezés és jóváhagyás

A Biztosító a kártérítés feltételeként előírhatja, hogy a Biztosított és/vagy a Szállító

valamennyi a Biztosítottat és/vagy a Szállítót megillető jogot és biztosítékot a Biztosítóra

engedményezze.

A Biztosító a kártérítés feltételeként előírhatja, hogy a Biztosított a kárszámítást előzőleg
elfogadja.

A kárbejelentés mellékletei (22150.00)
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A kár-, költségtérítési igény elbírálására nyitva álló határidő azon a napon veszi kezdetét,

amelyen a Biztosító kárviselésének megállapításához szükséges, az alábbiakban felsorolt,

cégszerű aláírással ellátott dokumentumokat hiánytalanul kézhez veszi. Amennyiben az

alábbiakban felsorolt – Biztosító által bekért – dokumentumok közül valamelyik megküldése nem

állna módjában a Biztosítottnak, ennek okát jelezni köteles. 

a) A Biztosított nyilatkozata arról, hogy az adott követelésre vonatkozóan nem rendelkezik

más hitelbiztosítónál hitelbiztosítással.

b) Minden olyan hivatalos okirat másolata, amely a biztosítási esemény bekövetkeztét

igazolja.

c) Másolat a követelés az illetékes bíróságnál, egyéb szervnél történt bejelentéséről, valamint

azok visszaigazolásáról.

d) A vevő elleni jogi eljárás iratanyagai.

e) Szükség szerint megrendelés/visszaigazolás, szállítási vagy adásvételi szerződés
másolata, egyéb fennálló faktoring keretszerződés, biztosítéki-, engedményezési

szerződések, egyéb a kárigény jogalapjának, összegszerűségének eldöntése

vonatkozásában jelentőséggel bíró dokumentum.

f) Szállítólevelek másolatai.

g) Másolat a nyitott (biztosított) követelések számláiról, cégszerű aláírással ellátva.

h) A Biztosított vevői folyószámla kivonata– cégszerű aláírással ellátva – a legkorábbi, kárként

bejelentett számla keletkezésétől számítva egy évre visszamenőleg (amelyből kitűnik a

számlák keletkezésének időpontja szerinti időrendi sorrendbe állítva a számlák száma, a

szolgáltatásnyújtás/kiszállítás dátuma, a számlák keltének, esedékességének, valamint a

fizetések beérkezésének dátuma – beleértve a készpénzfizetést, és minden kintlévőség
csökkentő/módosító tételt is).

i) A folyószámla-kivonatról készült másolatot a papír alapú cégszerűen aláírt példánnyal

egyidejűleg, Excel tábla formátumban elektronikus úton is továbbítsák részünkre.

A Biztosító összeghatárra tekintet nélkül kérhet egy évnél régebbi folyószámla kivonatot

is, amennyiben a nemfizetés jelentés során, valamint a kárbejelentéskor megjelölt nyitott

összeg között (az időközbeni fizetésekre tekintettel, vagy egyéb okból) eltérés mutatkozik

és az a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem tisztázható, illetőleg amennyiben

a kárügy körülményeinek teljes körű feltárása érdekében a régebbi időpontban keletkezett

fizetések/számlák vizsgálatát a Biztosító indokoltnak tartja.

j) Nyitott tétel lista, amely tartalmazza a számlák számát, a szolgáltatásnyújtás/kiszállítás

dátumát, a számlák keltét, esedékességét és összegét.

k) Vevővel folytatott levelezések másolata (fizetési felszólítások, részletfizetési, ill. egyéb

megállapodások, illetőleg az esetleges vitatásra vonatkozó dokumentumok, levelezések).

l) A biztosítási szerződésben meghatározott kármegelőzési lépések megtételének, valamint

a követelés behajtásával, a kár megelőzésével és enyhítésével kapcsolatos költségek és

azok Biztosító általi előzetes elfogadásának igazolása.

m) A fedezetnyújtás tényét, valamint a követelés biztosított voltát tanúsító dokumentumok

különös tekintettel, nem nevesített biztosítás esetén annak igazolása, hogy a biztosítás
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fennállt az adott vevőre (céginformáció, vagy pozitív fizetési tapasztalat igazolása a

Biztosítási Szerződésben meghatározott rendelkezések szerint).

n) Rendelkezésre állása esetén: a vevőre vonatkozó céginformációs anyag.

Külsős követelésbehajtó cég alkalmazása esetén: 

o) Igazolás a behajtási eljárás megindításáról: vevővel szembeni követelésbehajtási

megbízás, amelyből kiderül a behajtó megbízásának pontos dátuma, valamint a behajtó

visszaigazolása az eljárás megindításáról.

p) Behajtó cég részletes státuszriportja a behajtási tevékenységről.
q) A behajtó cég ügylezáró jelentése.

r) A behajtó cég által javasolt kármegelőzési intézkedéseknek megfelelő lépések igazolása.

A kárbejelentést/követelésbehajtási költségtérítési igényt a Biztosító által erre a célra

rendszeresített nyomtatványon (azt olvashatóan kitöltve, cégszerűen aláírva) kell megtenni. 

A fenti felsorolás nem teljes körű, amennyiben az egyedi eset körülményei indokolják, a Biztosító

kérheti a dokumentumok bármelyikének eredetiben történő bemutatását illetőleg további

dokumentumok becsatolására, egyéb cselekmények elvégzésére is igényt tarthat, amennyiben

azok a biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás

mértékének meghatározásához szükségesek.

A kártérítés felső határa a csoportos szerződésekre (23700.00)

A Biztosító biztosítási évenként legfeljebb a Kártérítés Felső Határának összege vagy a

biztosítási díj (nettó, adóval csökkentett) összegének többszöröse közül a magasabbat köteles

megtéríteni, azzal, hogy a Kártérítés Felső Határának összege kevesebb lehet, mint bármely

egyedi hitellimit vagy valamennyi hitellimit összértékének biztosított hányada. A Kártérítés Felső
Határának összegét és a szorzót az Egyedi Feltételek tartalmazza. 

Az Egyedi Feltételekben rögzített biztosítási évenkénti Kártérítés Felső Határa az Egyedi

Feltételekben megjelölt csoportos szerződésben foglalt valamennyi Biztosítási Szerződésre
együttesen vonatkozik. 

Az első bekezdés szerinti biztosítási díj összege az Egyedi Feltételekben megjelölt csoportos

szerződésben foglalt valamennyi Biztosítási Szerződés tekintetében a biztosítási évben

együttesen fizetendő díjak (nettó, adóval csökkentett összegre) összegét jelenti.

Kárfizetések besorolása (24500.00)

A kártérítés felső határának számításakor a kárkifizetéseket abban a biztosítási évben kell

figyelembe venni, amelyre a kár időpontja esik.
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Bagatell kár (26100.00)

A Biztosító nem téríti meg azt a bármely vevő tekintetében keletkezett kárt, amely a kár

időpontjában az Egyedi Feltételekben rögzített Bagatell kár összegével egyenlő vagy annál

alacsonyabb. 

Ha a jelen Biztosítási Szerződés így rendelkezik, a Bagatell kár összegénél alacsonyabb

követeléseket vagy követelés részeket a Biztosított nem vonhatja le a jelentéseiből.

Biztosított kötelezettségei

Tájékoztatási és közlési kötelezettség (27300.20)

a) A Biztosított köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani minden olyan információt vagy

dokumentumot, amely alapján a Biztosító megállapíthatja, hogy a Biztosított megfelel jelen

Biztosítási Szerződés feltételeinek. A Biztosított köteles a Szállítót kötelezni ezen információk és

dokumentumok részére történő megadására. 

b) A Biztosító előírhatja, hogy a Biztosított és/vagy a Szállító egy bejegyzett könyvvizsgálóval

vagy más, a Biztosító által alkalmazott, független személlyel is együttműködjön annak

érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott kimutatások és információk valódiságát

megállapítsa. A Biztosított köteles a Szállítót kötelezni az együttműködésre. 
c) A Biztosított szavatolja, hogy minden általa a Biztosító rendelkezésére bocsátott információ és

dokumentum legjobb tudomása szerint helyes.

d) A Biztosított köteles a jelen Biztosítási Szerződésben foglalt kockázatot érintő, vagy egy

kockázat vagy vevő Biztosító által történő elfogadását vagy megítélését érintő információt és

dokumentációt a Biztosító részére jóváhagyásra előzetesen megküldeni. A Biztosított köteles

gondoskodni arról, hogy a Szállítót kötelezze ezen információk és dokumentumok részére

történő megadására. 

e) A Biztosított köteles haladéktalanul jelenteni a Biztosító felé, ha az Üzleti Tevékenységében

lényeges változás következik be.

Megtartott kockázat/Nem biztosított összegek (27700.20)

A Biztosított köteles nem biztosított kockázatként kizárólagosan a saját kockázatában megtartani

és máshol nem biztosítani minden olyan összeget, amely meghaladja azt az összeget, amelynek

megtérítésére a jelen Biztosítási Szerzodés alapján a Biztosító köteles.

A kötelezettségszegés következményei (28100.00)

1. A Biztosító mentesül adott esetben a kártérítési kötelezettség alól - anélkül, hogy a Biztosítási

Szerződést felmondaná -, ha a Biztosított valamely törvényi vagy a Biztosítási Szerződésben
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meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, kivéve, ha a kötelezettség megsértése neki fel nem

róható. 

2. Amennyiben olyan kötelezettség megszegéséről van szó, amelyet a Biztosítottnak a

Biztosítóval szemben a kárveszély csökkentése vagy a kárveszély növekedésének

megelőzése céljából kell teljesítenie, a Biztosító nem hivatkozhat a teljesítés alóli

mentesülésére, ha ezen kötelezettségszegés illetve mulasztás a biztosítási esemény

bekövetkezését nem befolyásolta, vagy a Biztosító biztosítási eseményből fakadó

kötelezettségének mértékére nem volt hatással.

3. Amennyiben olyan kötelezettség megszegéséről van szó, amelyet egy biztosítási esemény

bekövetkezése után kell teljesíteni, a Biztosító mentesül a kártérítés megfizetése alól,

amennyiben a kötelezettségszegés szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapul,

kivéve, ha a kötelezettségszegés a biztosítási esemény bekövetkezését, a Biztosító által

fizetendő kártérítés mértékét nem befolyásolta.

4. A biztosítási fedezet kérésének és az adatszolgáltatásnak a kötelezettsége, különösen

a biztosítási díj kiszámításához történő adatszolgáltatás, a Biztosított érvényesíthető
szerződési kötelezettségei. Amennyiben a Biztosított ezen kötelezettségeit megszegi,

a Biztosító - anélkül, hogy a Biztosítási Szerződést felmondaná - mentesül a kártérítés

kötelezettsége alól, kivéve, ha a szerződésszegés a Biztosítottnak fel nem róható. Ezen

túlmenően, ha a Biztosított három egymást követő alkalommal elmulasztja a díjszámításhoz

szükséges adatok bejelentését, a Biztosító jogosult a mulasztásra való figyelmeztetést

követően az utolsó három jelentés alapján átlagos díjat számítani.

Díjfizetés

Adatszolgáltatási kötelezettség (30510.20)

Minden egyes, az Egyedi Feltételekben meghatározott jelentési időszak 'lejártát követően
a Biztosított köteles a Biztosítóval közölni az adott jelentési időszakban'az összes olyan

vevővel szemben az egyes naptári hónapok végén fennálló egyenleget, amely vevők a

Biztosítási Szerződés hatálya alá tartoznak. Az adatszolgáltatást tartalmazó jelentést az Egyedi

Feltételekben rögzített időpontig kell a Biztosítónak eljuttatni. A biztosítási fedezetből kifejezetten

kizárt követeléseket vagy követelésrészeket nem kell tartalmaznia a jelentéseknek. 

A vevővel szemben fennálló egyenleg vagy a rá vonatkozó hitellimit összege közül az

alacsonyabb összeget kell jelenteni. 

Ha egy vevő hitellimitje csökkentésre kerül, a csökkentést megelőzően hatályos hitellimitet

kell figyelembe venni a jelentésben az adott hónap végén és a következő hónapokban azon

követelések tekintetében, melyek a csökkentést megelőzően keletkeztek. 

Ha egy vevő hitellimitje visszavonásra kerül, a visszavonást megelőzően hatályos hitellimit

alkalmazandó az elkövetkezendő jelentésekben mindaddig, amíg a) a visszavonáskor a vevővel
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szemben fennálló biztosított követelés nincs kiegyenlítve, vagy b) a káresemény időpontja be

nem következett. 

Az adatszolgáltatást országok szerint megbontva kell megtenni, vagy amennyiben a díjtétel a

fizetés feltételei szerint változik, ez utóbbi szerint is. 

A jelentést a Biztosítási Szerződés vagy a biztosítással fedezett szerződés pénznemében'kell

megtenni. 

A jelentett összegből nem vonhatók le: 

a) a Szállító által kiállított, a Biztosítottra átruházott követelésekre vonatkozó jóváírások, kivéve

az olyan adminisztratív korrekciók, amelyek nem érintik jelen biztosítási szerződés szerinti

biztosított- és biztosítási díj köteles követeléseket;

b) a hitellimit visszavonása előtt átruházott követelések;

c) a váltókövetelések, mindaddig amíg a vevő a váltót el nem fogadta;

d) a nem nevesített biztosítás szerint biztosított vevőkkel szemben fennálló követelések;

e) a vitatott követelések/számlák.

A jelentett összegből levonhatók a vevő ellenkövetelései. Ebben az esetben ezekre a

követelésekre, követelésrészekre kárigény nem nyújtható be. 

A csekkel fizetett követelések vagy a közvetlen terhelések levonhatók a jelentett összegből.
Abban az esetben, ha a csekket még nem váltották be vagy a csoportos beszedés teljesítetlenül

visszaküldték, ezekre a követelésekre a Biztosítási Szerződés továbbra is fennáll a meglévő
hitellimit érvényességén belül. Ezeket a követeléseket a következő jelentésben ismét

szerepeltetni kell. 

Szükség esetén nulla értéket tartalmazó jelentést kell benyújtani.

Run-in cover/Fennálló követelések jelentési kötelezettsége (32200.00)

A biztosítási fedezetbe bevont fennálló követelések összegét a Biztosítási Szerződés kezdetét

követő 15 napon belül, vagy a soron következő jelentésben kell megadni, attól függően, hogy

melyik következik előbb.

Díjfizetés (32500.00)

A biztosítási díjat és a vonatkozó biztosítási adót, vagy más hasonló adót vagy járulékot a

Biztosított jelentései alapján kell megfizetni. 

A biztosítási díjat az Egyedi Feltételekben rögzített díjtétel alapján a Biztosítónak kell kiszámítani

és a Biztosító által meghatározott határidőben kell megfizetni.
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Minimális biztosítási díj csoportos szerződésekre (33700.00)

Ha az Egyedi Feltételekben meghatározott csoportos szerződésekre vonatkozó jelentések

alapján kiszámított összes biztosítási díj az eltelt biztosítási évre vonatkozóan alacsonyabb, mint

az Egyedi Feltételekben rögzített Minimális biztosítási díj, a csoportos szerződésekre együttesen

a Minimális biztosítási díj összegét kell megfizetni az eltelt biztosítási évre. 

Az Egyedi Feltételekben rögzített Minimális biztosítási díj nem tartalmaz semmilyen vonatkozó

biztosítási adót vagy más hasonló adót vagy járulékot, melyet amennyiben alkalmazandó, a

biztosítási díjról kiállított számla tartalmaz.

Szerződés tartama

A Biztosítási Szerződés tartama és megújítása (38750.00)

A Biztosítási Szerződés kezdő időpontja és a tartama az Egyedi Feltételekben kerül

megállapításra. 

Ha a Biztosított vagy a Biztosító az időtartam utolsó napját megelőzően legkésőbb egy hónappal

írásban nem jelzi ezzel ellentétes szándékát a Biztosítási Szerződés automatikusan ugyanazon

feltételek szerint és ugyanazon tartamra kerül megújításra. Ha az Egyedi Feltételekben más

jövőbeni tartam került meghatározásra, a Biztosítási Szerződés ezen jövőbeni tartamnak

megfelelően kerül megújításra.

A Biztosítási Szerződés felmondása (39100.00)

A Biztosító jogosult a törvényi előírásoknak megfelelően felmondani a Biztosítási Szerződést, ha

a Biztosított országának jogszabályai szerint csőd vagy fizetésképtelenségi eljárás alá kerül.

Egyéb megállapodások

Kommunikáció (44700.00)

A Biztosított a Biztosító felé irányuló adminisztratív tárgyú kommunikációk vagy bejelentési

kötelezettségek teljesítése során az erre a célra rendszeresített „online” kapcsolat valamelyikét

használhatja. 

A Biztosító a Biztosított felé irányuló szerződési adminisztráció és szerződésmódosítás (így

különösképpen az egyes országok fedezeti feltételeinek megváltoztatása) tárgyában tett

kommunikációk során az „online” kapcsolatot használhatja.

Atradius Buyer Ratings (44710.01)
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Amennyiben a Biztosított rendelkezik érvényben levő Atradius Buyer Ratings Megállapodással,

igényelhet Buyer Ratings-et az Atradius Buyer Ratings Megállapodásban leírt módon, annak

feltételei és kondíciói szerint. Az Atradius Buyer Ratings-et a hitelbiztosítási szerződés
kiegészítő eszközeként kínáljuk a Biztosítottnak. A Buyer Ratings semmi esetre sem azonos

a hitelbiztosítási szerződésben leírt Hitellimittel. Amennyiben a Biztosított hitelbiztosítási

szerződése kiterjed saját hatáskörben megállapítható Hitellimitre (Nem nevesített biztosítás),

a Buyer Ratings ennek során sem vehető igénybe Hitellimit megállapítására. A Buyer Ratings

az Atradius Hitellimit-, illetve Credit Check megállapítási döntésének csupán egyik alkotóeleme,

egyéb tényezők is jelentősen befolyásolják a döntést.

Kiegészítő Hitellimitek (CAP fedezet) (44740.00)

1. A Biztosított kiegészítő Hitellimit kérelmet nyújthat be, amennyiben jelen szerződés (az

“elsődleges szerződés”) hatálya alatt

a) a Biztosító leszállítja a Hitellimitet valamely vevő vonatkozásában, vagy a Hitellimit döntés

összege alacsonyabb, mint a Hitellimit kérelem összege, vagy

b) a Biztosító visszavonja a meglevő Hitellimitet vagy Hitellimit kérelmére nulla összegű
Hitellimitet állapít meg.

2. A Biztosított a kiegészítő Hitellimit kérelmet a 788143 számú szerződésen (az

“adminisztrációs szerződés”) köteles benyújtani. A Biztosító által, jelen adminisztrációs

szerződés hatálya alatt kibocsájtott Hitellimit döntések CAP Hitellimitnek minősülnek a

leszállított vagy részleges elfogadású Hitellimitek vonatkozásában, és CAP+ Hitellimitnek a

visszavont vagy nulla összegű Hitellimitek vonatkozásában.

3. A CAP vagy CAP+ Hitellimitek az elsődleges szerződés hatálya alá tartozó fedezet

kiterjesztéseként értelmezendők. Egyéb rendelkezés hiányában az elsődleges szerződés
minden feltétele alkalmazandó a CAP vagy CAP+ Hitellimitek nyújtotta fedezetre.

4. A 788143 számú adminisztrációs szerződésen CAP vagy CAP+ Hitellimit kérelem

benyújtása esetén a Biztosított köteles

a) feltüntetni az elsődleges 778262 szerződés számát és

b) csatolni az elmúlt 6 hónap folyószámla-kivonatát, amely tartalmazza az adott Vevővel
lebonyolított tranzakciókat, azok összegét, fizetési határidejüket és a fizetések dátumát.

5. A CAP és CAP+ Hitellimitek érvényességének kezdete a kibocsájtás hónapjának első
napja, hacsak a CAP vagy CAP+ Hitellimit-közleményben ettől eltérő dátum nem került

megadásra.

6. A CAP Hitellimit összege nem haladhatja meg az elsődleges szerződés hatálya alatt

lévő érvényes Hitellimit-döntés összegét: A CAP Hitellimit maximális összege adott Vevő
vonatkozásában a CAP Hitellimit összege vagy az elsődleges szerződés hatálya alatti

Hitellimit összege közül az alacsonyabb.
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7. A CAP+ Hitellimit adott Vevőre vonatkozóan csak abban az esetben érvényes,

ha a Biztosított az elsődleges szerződésen már rendelkezik nulla összegű
Hitellimittel.Amennyiben a Biztosító olyan vevőre hagy jóvá pozitív értékű Hitellimitet, 
amelyre a Biztosított már rendelkezik CAP+ Hitellimittel, a CAP+ Hitellimit az elsődleges 
szerződésen lévő Hitellimit érvényességének kezdetétől számítva töröltnek tekintendő.

8. A CAP+ Hitellimittel fedezett kockázatok biztosított hányada .. %.

9. A CAP vagy CAP+ Hitellimitekre vonatkozó biztosítási díj három havonta fizetendő. A CAP 

Hitellimitekre vonatkozó biztosítási díj ....%, a CAP+ Hitellimitekre vonatkozó biztosítási díj 
pedig ... %.
Amennyiben a Biztosító visszavonja, lecsökkenti, vagy a Biztosított kérésére csökkenti a 
CAP vagy CAP+ Hitellimitet, illetve ha a Biztosított törli azt az adott három hónapos időszak 
lejárta előtt, a biztosítási díj a CAP vagy CAP+ Hitellimit visszavonás, törlés vagy leszállítás 
előtti értékének megfelelően fizetendő a három hónapos időszak hátralevő részére. 
Amennyiben a Biztosító a Biztosított kérésére megemeli a CAP vagy CAP+ Hitellimitet,
a Biztosított köteles a különbözetre vonatkozóan biztosítási díjat fizetni az adott
három hónapos időszak hátralévő részében a megemelt CAP vagy CAP+ Hitellimit 
érvényességének kezdetétől.
A biztosítási díj és a vonatkozó biztosítási adó, vagy más alkalmazandó adó vagy járulék 
számlázása az adminisztrációs szerződés hatálya alatt történik. A Biztosított köteles ezen 
adókat vagy járulékokat a Biztosító által meghatározott időpontban megfizetni.
Azon vevők kintlevősége, amelyek esetében a Biztosított CAP vagy CAP+ Hitellimittel 
rendelkezik, az elsődleges szerződés havi adatszolgáltatási kötelezettsége alá is tartoznak, 
amennyiben alkalmazandó.

10. A CAP vagy CAP+ Hitellimittel rendelkező Vevőkre vonatkozóan a Biztosított értesítési, 
kárenyhítési és követelésbehajtással kapcsolatos szerződéses kötelezettségei az 
elsődleges szerződés feltételeinek megfelelően teljesítendők. A CAP vagy CAP

+ Hitellimittel rendelkező Vevőkre vonatkozó kárigényt a Biztosított az elsődleges 
szerződésen köteles benyújtani.

A Biztosított köteles mindennemű a Biztosítóval folytatott, CAP vagy CAP+ Hitellimittel 
rendelkező Vevőkről folytatott kommunikáció/levelezés során hivatkozni a kiegészítő 
Hitellimitre és megjelölni az adminisztrációs szerződés számát.

11. A Biztosított csak az adminisztrációs szerződés Országlistájában meghatározott országban 
székhellyel rendelkező vevőkre rendelkezhet CAP vagy CAP+ Hitellimittel. 

Kiegészítő Hitellimitek (CAP fedezet) hitellimit költsége (44744.00)

A Biztosító nem számol fel hitellimit költséget a CAP és CAP+ Hitellimitekre vonatkozóan.
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A Biztosítási Szerződésből eredő jogok átruházása (45100.01)

A Biztosított jelen Biztosítási Szerződésből eredő jogait vagy kártérítési jogát csak a Biztosító

előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át (pl. zálogjog-, engedményezés útján, vagy

egyéb más módon).

Hozzájárulás biztosíték beszerzéséhez (45500.00)

Jelen Biztosítási Szerződés megkötésével a Biztosított egyetértését és felhatalmazását adja a

Biztosító részére, hogy az a Felek közös érdekéből biztosítékot szerezzen be és/vagy a jelen

Biztosítási Szerződésben fedezett fizetési kockázatok tekintetében megállapodásokat kössön.

Beszámítás (45900.00)

A Biztosítónak jogában áll, hogy jelen a Biztosítási Szerződés alapján őt megillető esedékessé

vált pénzbeli követeléseit a Biztosítottat vele szemben megillető esedekessé vált követelésekbe

beszámítsa, a beszámított összeget a költségek, kamatok, főtartozás sorrendben elszámolva. 

A Biztosított nem jogosult az őt a Biztosítóval szemben megillető követelések beszámítására a

Biztosítóval szemben fennálló kötelezettségeivel szemben.

A Biztosítási Szerződés pénzneme és átváltása (46700.20)

A Biztosítási Szerződés pénzneme az Egyedi Feltételekben meghatározott pénznem. 

A Biztosítási Szerződés pénznemétől eltérő pénznemben történő adatszolgáltatás és

kárszámítás esetén, a Biztosítási Szerződés pénznemére történő átszámításhoz azon hónap

utolsó munkanapján érvényes megfelelő árfolyamot kell alkalmazni, amelyben biztosítási fedezet

kezdődött. 

A kár időpontját követően, a Biztosított, a Szállító, vagy bármely a Biztosított vagy a Szállító

nevében eljáró harmadik személy, illetve a Biztosító által a Biztosítási Szerződés pénznemétől

eltérő pénznemben kapott bármely összeg a Biztosítási Szerződés pénznemére történő
átszámítása során a kézhezvétel napján érvényes megfelelő árfolyamot kell alkalmazni. 

Megfelelő árfolyamon egy adott napon az Európai Központi Bank záró középárfolyamát, vagy

amennyiben az Európai Központi Banknál ilyen jegyzés nincs, a London Foreign Exchange

Market árfolyamát kell érteni. Ha a London Foreign Exchange Marketnél ilyen jegyzés nincs, a

Biztosított országának Központi Bankja által jegyzet deviza árfolyamot kell érteni.

Titoktartás (47300.00)

A Biztosított vállalja, hogy bármely tudomására jutott információt szigorúan bizalmasan kezeli és

nem hozza harmadik fél tudomására.  
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Vállalja továbbá, hogy mentesíti a Biztosítót azon kárigényekkel szemben, amelyeket olyan

harmadik személyek támaszthatnak a Biztosítóval szemben akik/amelyek hozzáfértek a

bizalmas információhoz. 

A Biztosító nem felel - jelen biztosítási szerződésből eredő kötelezettségein kívül - azon

esetleges egyéb károkért, melyeket a Biztosított amiatt szenvedhet el, hogy a Biztosítótól

kapott információkat, - ideértve, de nem kizárólagosan a Hitellimit-közleményt, - felhasználja,

különösen, ha ezt saját kereskedelmi döntése során teszi.

Ügyfél átvilágítás (Customer Due Diligence) (47305.20)

Biztosított kijelenti, hogy jelen Biztosítási Szerződés, vagy az általa nyújtott fedezet, vagy a

Biztosító által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információ nem helyettesíti, vagy

nem képezi alapját bármely törvényi vagy egyéb rendelkezés által előírt Ügyfél átvilágítási

folyamatnak vagy szabályzatnak.

Személyes adatok védelme (47310.00)

Jelen Biztosítási Szerződés alkalmazásában a Biztosító és Biztosított a hatályos adatvédelmi

rendelkezések szerint elkülönült adatkezelőknek minősülnek minden személyes adat

tekintetében, melyeknek kezelése saját nevükben, egyéni célból, saját eszközzel történik. 

Amennyiben a jelen Biztosítási Szerződés szerinti biztosítás, vagy egyéb kapcsolódó

szolgáltatás a Biztosított felé történő nyújtása érdekében a személyes adatkezelés átkerül

az Európai Gazdasági Térségen kívüli jog hatálya alá és ezen jog hatályos adatvédelmi

rendelkezései nem nyújtanak megfelelő adatvédelmet; ebben az esetben az irányadó

szabályozás az Európai Bizottság 2004/915/EK A személyes adatoknak harmadik országokba

irányuló továbbadására vonatkozó alternatív általános szerződési feltételek bevezetéséről szóló

határozata (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek), illetve annak bármely új változata. 

Ezen Általános Szerződési Feltételek a hivatkozás révén a Biztosító és Biztosított szerződéses
jogviszonya részét képezik, melyre a Biztosító és Biztosított személyes adatkezelésének helye

szerinti ország adatvédelmi előírásai vonatkoznak, tekintettel arra, hogy Biztosító és Biztosított

adatátadóként önállóan is eljárhatnak. Az Általános Szerződési Feltételek részét képező B

mellékletet kérésre rendelkezésre bocsátjuk, mely azon személyes adatok körét írja le, melyeket

a Biztosító továbbíthat. 

A Biztosító és Biztosított szerződéses jogviszonya semmilyen eleme nem értelmezhető úgy,

hogy az felülírja a vele esetlegesen ellentétesen értelmezhető bármely vonatkozó Általános

Szerződési Feltételt, vagy egyéb adattovábbítási mechanizmust.

Irányadó jog, eljáró bíróság, nyelv (47500.20)
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Jelen Biztosítási Szerződés az Egyedi Feltételekben rögzített Irányadó jog hatálya alá tartozik. 

Jelen Biztosítási Szerződésből eredő valamennyi vitás kérdésben, beleértve azokat is, amelyek

a fennállására, érvényességére vagy megszűnésére vonatkoznak, kizárólag az Egyedi

Feltételekben rögzített bíróság vagy választott bíróság illetékes eljárni. 

Jelen Biztosítási Szerződés nyelve az Egyedi Feltételekben rögzített nyelv. Ha Biztosítási

Szerződést a Biztosító fordításban is rendelkezésre bocsátja, jelentésbeli, értelmezési vagy

hatásbeli különbségek esetén a Biztosítási Szerződés nyelve az irányadó.

Az alkalmazott kifejezések jegyzéke (47912.20)

Vevő: Az Országlistában szereplő valamely országban székhellyel rendelkező vállalkozás, mely

a Szállítóval kötött valamely kereskedelmi szerződésben adósi pozícióban szerepel. 

Szállító: Bármely vállalkozás, amely a Biztosítottal vevőkövetelései átruházása céljára megkötött

finanszírozási szerződésben áll. 

Szerződés: A Szállító és a vevő között fennálló, áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra vagy

munkavégzésre vonatkozó szerződés. 

Hitellimit: azon összeg, amely a Biztosító által, adott vevő vonatkozásában vállalt maximális

kockázatot jelenti. 

Hitellimit-közlemény: a Biztosító vagy az információs cég értesítése hitellimit döntésről. 

Megtérülések: A kár időpontját követően a Biztosított, a Szállító, a Biztosított vagy a Szállító

nevében eljáró személy, vagy a Biztosító által kapott, a vevővel szembeni követelésekre

vonatkozó valamennyi fizetés.

Nyilatkozat (48250.00)

A Biztosított hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Biztosítási Szerződéssel összefüggő, illetve a

Biztosítási Szerződés fennállása alatt a Biztosító tudomására jutott biztosítási titoknak minősülő
adatait a Biztosító továbbítsa, illetve hozzáférhetővé tegye azon vállalkozások részére, amelyek

a Biztosítóval együtt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1)

bekezdésének 22. pontja szerinti csoportba tartoznak, így különösen az Atradius Crédito y

Caución S.A. de Seguros y Reaseguros leányvállalatai és más tagállambeli fióktelepei részére,

így pl. az Atradius Kreditprüfung Niederlassung der Atradius Information Services BV és az

Atradius Collections B.V. Magyarországi Fióktelepe részére. 

Biztosított tudomásul veszi, hogy a Biztosítási Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait az

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Magyarországi Fióktelepéhez kell

intéznie. 



Szerződéses Feltételek

Szerződéses Feltételek: oldal 28 összesen 28

Szerződésszám: 778262 HUF

Dátum: 26. február 2020

Módosítás 

hatályba- 

lépése

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Magyarországi Fióktelepe

H-1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Magyarország
www.atradius.hu

cégjegyzékszám: 01-17-000324
adószám: 22134604-2-43
EU VAT: HU22134604

Jelen Biztosítási Szerződés aláírásával Biztosított tanúsítja, hogy Biztosító és Biztosított által

aláírt Biztosítási Szerződés egy (1) példányát átvette. 

Biztosított kijelenti, hogy jelen Biztosítási Szerződést elolvasta, megértette, és azt, mint

akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta. 

Tájékoztatás a külföldi biztosító adatairól: 

Név Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

Székhely: ES-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 4 

Cégjegyzékszám: M-171.144 

Nyilvántartó hatóság: el Registro Mercantil de Madrid




