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1. A biztosítás tárgya
A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a Szerződő vagy a
Biztosított által benyújtott Kezesi Biztosítás Kérdőív, valamint a Szerződő, illetve a Biztosított
pénzügyi helyzetének, működésének, teljesítőképességének vizsgálata alapján, a biztosítási
szerződésben (Kezesi Biztosítási Keretszerződés) meghatározott feltételekkel, kötelezvények
vállalására vonatkozó keretet bocsát a Biztosított rendelkezésére.
A rendelkezésre bocsátott keret terhére, a Biztosított szerződéses kötelezettségeihez kapcsolódóan,
a Szerződő erre vonatkozó egyedi megbízásai alapján kezességeket, vagy egyéb kötelezettségvállaló
dokumentumokat (továbbiakban: kötelezvények) bocsát ki, a biztosítási díj megfizetése ellenében, a
Szerződő által megjelölt kedvezményezett javára (továbbiakban: Kedvezményezett), legfeljebb a keret
mértékéig.
A kötelezvények kibocsátása Szerződő és Biztosított részéről a Biztosító felé fennálló
visszavonhatatlan, teljes és feltétel nélküli megtérítési kötelezettséget keletkeztet.
Kezesi Biztosítási Keretszerződést a Biztosító csak fogyasztónak nem minősülő biztosítottal köt.
Jelen ÁSZF egyben ügyfél tájékoztatónak minősül.
2. Általános rendelkezések
2.1. Biztosított / Szerződő / Kedvezményezett
2.1.1. A Szerződő az a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban:
személy), aki az ajánlat elfogadása esetén a biztosítási szerződést megköti és a biztosítási díjat fizeti.
Biztosított az a személy, akinek az érdekében, vagy a javára kötik a biztosítási szerződést.
Kedvezményezett az a személy, akinek a javára a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a
biztosítási szolgáltatást teljesíti.
Amennyiben a biztosítási szerződést nem a Biztosított közvetlenül, hanem a Biztosított érdekéből és
javára más szerződő fél (továbbiakban: Szerződő) köti meg, úgy Szerződő köteles a biztosítási díj
megfizetésére, valamint jogosult és köteles a biztosítási szerződéssel összefüggő jognyilatkozatok
megtételére. A közlési és változás-bejelentési kötelezettség a Szerződőt és a Biztosítottat egyaránt
terheli. A Biztosító jognyilatkozatait minden esetben a Szerződőhöz intézi.
2.1.2. Amennyiben a Szerződő a Biztosítót olyan kötelezvények kibocsátásával bízza meg, amelyek
más Biztosított(ak) szerződéses kötelezettségeihez kapcsolódnak, úgy a Szerződőre és a
Biztosított(ak)ra egyetemlegesen vonatkozik a visszavonhatatlan, teljes és feltétel nélküli megtérítési
kötelezettség.
2.1.3. Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye eltér, a 9. pontban rögzített kötelezettségek,
valamint a 10. és 11. pont rendelkezései mind a Szerződőre, mind pedig a Biztosítottra vonatkoznak.
A Biztosító 16.3. pont szerint felmondási joga mind a Szerződő, mind pedig a Biztosított oldalán
bekövetkező események alapján fennáll.
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2.1.4. Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye eltér, úgy a jelen Kezesi
Biztosítás Általános Feltételei és a Kezesi Biztosítási Keretszerződés ahol értelmezhető,
ott a Szerződőre és a Biztosítottra együttesen vonatkozik.
2.1.5. Ha a biztosítási szerződést nem a Biztosított kötötte, a Biztosított a Biztosítóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor a Szerződő helyébe léphet. Ebben az esetben a folyó biztosítási
időszakban esedékes díjakért a Szerződővel egyetemlegesen felel.
2.1.6. A biztosítási szerződés kizárólag a Kezesi Biztosítási Keretszerződés felek részéről történő
aláírásával jön létre.
2.2. A biztosítás hatálybalépése, tartama és a biztosítási időszak
2.2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre és a
szerződésben meghatározott napon lép hatályba.
2.2.2. Amennyiben a biztosítási szerződés máshogy nem rendelkezik, úgy a biztosítás határozatlan
időre jön létre, ahol a biztosítási időszak egy év és a biztosítási évforduló napja a hatályba lépés
időpontja.
2.2.3. Amennyiben a biztosítási szerződésben határozott időtartam kerül kikötésre, úgy a biztosítási
időszak megegyezik a biztosítási szerződés időtartamával.
3. Kötelezvény kibocsátásának feltételei
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Kötelezvény kibocsátásának együttes előfeltételei, hogy
a Biztosító hitelképesség vizsgálata alapján a Szerződő/Biztosított hitelképessége megfelelő
legyen, és
a Szerződő a Biztosító hivatalos Kötelezvény Kibocsátási Megbízás formanyomtatványán
cégszerűen aláírt megbízást adjon kötelezvény kibocsátására, és
a Szerződő és Biztosított maradéktalanul eleget tegyen tájékoztatási és változás bejelentési
kötelezettségének és a releváns információkat írásban a Biztosító rendelkezésére bocsássa, és
a Szerződő és Biztosított a Biztosító által előírt, a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben
meghatározott, szükséges biztosítékokat rendelkezésre bocsássa és
a biztosítási díj a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott módon
megfizetésre kerüljön.

4. Kötelezvények kibocsátása
4.1. A Biztosító a Szerződő által kitöltött benyújtott Kötelezvény Kibocsátási Megbízása alapján
bocsátja ki a kötelezvényt. Amennyiben a biztosítási szerződés máshogy nem rendelkezik, a
kötelezvény a Biztosító által elfogadott és jóváhagyott megszövegezéssel kerülhet kibocsátásra.
Amennyiben a kötelezvény jogosultja a Biztosító standard szövegezésű kötelezvényeitől eltérő egyedi
szövegezésre tart igényt, úgy ennek szövegét a Kötelezvény Kibocsátási Megbízással együtt a
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Biztosító részére jóváhagyásra be kell nyújtani. A Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy indoklás
nélkül elutasítsa az általa el nem fogadott megszövegezésű kötelezvények kibocsátását.
Szerződő tudomásul veszi, hogy az általa megadott szövegű kötelezvényt Biztosító csak arra
tekintettel vizsgálja, hogy azt a saját szempontjai szerint kibocsáthatónak tartja-e. Biztosító a
megadott szöveggel kapcsolatban Szerződőnek nem nyújt tanácsot, Biztosítót a Szerződő érdeke
szerinti vizsgálati és figyelem felhívási kötelezettség nem terheli.
4.2. A Kötelezvény Kibocsátási Megbízás tartalmazza a kért kötelezvény tartalmát és összegét. A
Szerződő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa közölt tartalomnak megfelelő tartalmú
kötelezvény kerül a Biztosító által kibocsátásra, úgy a kötelezvény tartalmából, szövegezéséből
származó mindenféle kockázatot a Szerződő és a Biztosított visel.
4.3. A Biztosító a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott típusú kötelezvény
típusokat bocsátja ki, az egyes kötelezvény típusokra ott meghatározott maximális összeg, illetve
maximális futamidő mértékéig. Az egyes kezességvállalások maximális összege a Kezesi Biztosítási
Keretszerződésben
meghatározott
összeg.
Amennyiben
a
Kezesi
Biztosítási
Keretszerződésben meghatározott keretösszeg teljes mértékben kihasználásra kerül, úgy a
Szerződő további kötelezvények kibocsátását nem igényelheti.
4.4. A Biztosító nyilvántartást vezet a Szerződő megbízásából kibocsátott kötelezvényekről, amely
nyilvántartásba a kötelezvényeket a kibocsátás időpontjában felveszi.
5. Kockázatviselés
5.1. A kötelezvény összege a biztosító kockázatviselésének és szolgáltatásának az adott kötelezvényre
vonatkozó felső határa, amely a Szerződő megbízása alapján kerül meghatározásra.
5.2. A Biztosító kockázatviselése a kibocsátott kötelezvényen megjelölt időpontban
kezdődik, és az ott megjelölt időpontban szűnik meg. A Biztosító kockázatviselése a
kockázatviselés kezdetétől a megszűnésig terjedő időtartamon belül bekövetkezett és a
kötelezvényen feltüntetett módon, a Biztosító részére bejelentett (igénybejelentés)
biztosítási eseményekre terjed ki.
5.3. Mindennemű igénybejelentésnek a kötelezvényen megjelölt időpontig a Biztosító
részére meg kell érkeznie. A kötelezvény a kötelezvényen megjelölt időpontban
hatályát veszti, ennek megfelelően a Biztosító kockázatviselése megszűnik függetlenül
attól, hogy a kötelezvény a Biztosító részére visszaszolgáltatásra került-e.
5.4. A Biztosító kötelezettségvállalása semmilyen formában nem terjed ki az egyes
kötelezettségvállalásokban megjelölt összeget meghaladó igények megtérítésére. A
kötelezvény összege a kötelezvény lejáratát megelőzően az adott kötelezvényre
teljesített kifizetések összegével csökken.
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5.5. A már kibocsátott kötelezvények alapján a Biztosító kockázatviselése nem szűnik
meg automatikusan a Kezesi Biztosítási Keretszerződés megszűnésével, hanem az
adott kötelezvényen feltüntetett időpontig áll fenn.
6. Kizárások
6.1. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki olyan veszteségekre, amelyek
keletkezésében az alábbi okok közrejátszottak: háború, háborús események, belső
zavargások, felkelés, forradalom, terrorizmus, lefoglalás, az áru- és pénzforgalom
befolyásolása hatósági vagy állami szervek által foganatosított intézkedések útján,
természeti csapás, vagy nukleáris energia közvetlen vagy közvetett hatása, nukláris
fegyverrel vagy eszközzel illetve kémiai vagy biológia hatóanyaggal való visszaélés vagy
szennyeződés vagy ezekkel való fenyegetés.
7. Biztosítási esemény
7.1. Biztosítási eseménynek bármely kötelezvény kedvezményezettje részéről a kötelezvényben foglalt
feltételekkel, a Biztosítóval szemben történő igényérvényesítés tekintendő.
7.2. A biztosítási esemény bejelentésének időpontja a kedvezményezett részéről az
igénybejelentés és a kötelezvényben meghatározott dokumentumok Biztosítónak
történő hiánytalan benyújtásának időpontja.
8. Igényérvényesítés és a Biztosító szolgáltatása
8.1. A Kedvezményezett a kötelezvényben meghatározott módon, az ott feltüntetett lejárati
határidőig, a kötelezvényen meghatározott dokumentumokat benyújtásával együtt jelentheti be
igényét a Biztosító számára.
8.2. A Biztosított köteles mindent megtenni annak érdekében - ide nem értve az
alaptalan tagadást –, hogy a kiadott kötelezvények alapján ne kerüljön sor
igénybejelentésre a Biztosítóval szemben. A Biztosított a tudomására jutástól számított
2 munkanapon belül tájékoztatja a Biztosítót, amennyiben a rendelkezésre álló
információk szerint valamely kötelezvény alapján igényérvényesítés valószínűsíthető
vagy várható.
8.3. Amennyiben a Kedvezményezett akár a Biztosítottal, akár a Biztosítóval szemben igénnyel lép fel,
úgy a Biztosított mindent megtesz annak érdekében, hogy a Biztosított és Kedvezményezett között
minden tekintetben megfelelő megegyezés szülessen és ezáltal az igényérvényesítés elkerülhetővé
váljon.
8.4. A Biztosító tájékoztatja a Kedvezményezettet, amennyiben a Biztosított részéről bármely
fenntartás merülne fel az igénybejelentéssel és a Biztosító kifizetésével kapcsolatban.
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8.5. A kötelezvény Kedvezményezettje részéről történő igényérvényesítés esetén
Biztosító az igényérvényesítés tényéről értesíti a Biztosítottat és felszólítja az
igénybevétel elhárításához szükséges mindennemű intézkedés haladéktalan
megtételére. Amennyiben Biztosított a felszólításnak a Biztosító által tűzött ésszerű
határidőn, de legfeljebb 5 munkanapon, illetve amennyiben az igényérvényesítéssel
érintett kötelezvényen ennél rövidebb fizetési határidő került kikötésre, úgy legfeljebb 2
munkanapon belül nem tesz eleget, vagy a megtett intézkedések eredménytelenek, úgy
a Biztosító jogosult a Kedvezményezett részére kifizetést teljesíteni. Fentieken
túlmenően a Biztosító a Biztosított intézkedéseitől függetlenül jogosult a
Kedvezményezett számára kifizetést teljesíteni minden olyan esetben, amikor a
Szerződő megbízásából olyan szövegezésű kötelezvény került kibocsátásra, amely
alapján a Biztosító feltétel nélkül, a Biztosított bárminemű intézkedésétől függetlenül
fizetésre kötelezett.
8.6. Igénybejelentés esetén a Biztosító jogosult és köteles kifizetést teljesíteni azon
személy részére, amelyet gondos vizsgálatot követően Kedvezményezettként azonosít.
8.7. Igénybejelentés esetén, amennyiben az adott kötelezvény alapján kifizetés még nem
történt vagy nincs folyamatban, a Biztosító kifizetésének felső határa a kötelezvényen
feltüntetett összeg. Amennyiben már történt, vagy folyamatban van kifizetés, úgy a
kifizetés felső határa a kötelezvényen feltüntetett összegnek a már teljesített, vagy
folyamatban levő kifizetések összegével csökkentett összege.
8.8. A Biztosító az adott kötelezvényen feltüntetett határidőn belül teljesíti a kifizetést.
Amennyiben az adott kötelezvényen erre vonatkozó határidő nem került
meghatározásra, úgy a Biztosító az igénybejelentés jogalapjának és összegszerűségének
elbírálásához szükséges, a kötelezvényen vagy a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben
feltüntetett összes adat, dokumentum biztosítóhoz történő beérkezését követő 30
napon belül teljesíti a kifizetést.
8.9. Eltérő rendelkezés hiányában a Biztosító a kötelezvényen feltüntetett devizanemben, a
Kedvezményezett részére teljesíti a kifizetést.
8.10. A Biztosított hozzájárul ahhoz, hogy a Kedvezményezett tájékoztatást adjon
Biztosítónak a követelés jogalapjáról, összegéről, és a Biztosító az igénybejelentéssel
kapcsolatban Kedvezményezettel közvetlenül is tárgyalásokat folytasson.
9. Biztosított kötelezettségei
9.1. Tájékoztatási és változás bejelentési kötelezettség
9.1.1. A Biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés megkötését megelőzően
minden, a biztosító kockázatvállalása szempontjáéból fontos információt közöl a Biztosítóval.
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Tájékoztatási kötelezettsége során Biztosított köteles mindig teljes körű, a valóságnak megfelelő
információkat adni.
9.1.2. A Biztosított a Biztosító kérésére haladéktalanul benyújtja a hitelképesség megállapításához a
Biztosító által kért, általa szükségesnek tartott dokumentumokat, így különösen legutóbbi éves
beszámolóját kiegészítő melléklettel és – amennyiben készült – könyvvizsgálói jelentéssel együtt,
illetve minden olyan dokumentumot, szerződést, hatósági határozatot és igazolást, amelyek
hitelképességének, jövedelmezőségének megítéléséhez szükségesek.
9.1.3. A Biztosított a Biztosító kérésére haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a Biztosítót
mindazon alapügylet aktuális állásáról és várható alakulásáról, amelyekre vonatkozóan, és amelyből
származó követelések biztosítékául a Biztosító kötelezvényt bocsátott ki. Továbbá azon ügyletek
alakulásáról is tájékoztatja a Biztosítót, amelyekről a Biztosító tájékoztatást kér, függetlenül attól,
hogy a Biztosító bocsátott-e ki kötelezvényt azokra vonatkozóan.
9.1.4. A Biztosított a Biztosító kérésére haladéktalanul benyújtja a Biztosított és a Kedvezményezett
között létrejött, aláírt szerződés másolatát, illetve annak módosításait, mellékleteit.
9.1.5. A Biztosított külön felhívás nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon
belül írásban tájékoztatja a Biztosítót, a hitelképességét érintő minden változásról, így
különösen hitelfelvételről, egyéb kötelezettségvállalásról, vagy a hitelkeretek, garanciaés kötelezvényállomány, kölcsönök kapcsán felmerülő jövőbeli változásokról. Biztosított
tájékoztatási kötelezettsége fokozottan fennáll minden esemény vagy változás kapcsán,
amely Biztosított hitelképességét, pénzügyi helyzetét negatívan befolyásolja. A felek –
különösen, de nem kizárólag – az alábbi körülményeket tekintik lényegesnek:
a) szerződéskötéskor a Kezesi Biztosítás Kérdőívben, vagy egyéb módon, írásban
közölt adatok és körülmények megváltozása,
b) a Biztosított által kiadott bármely garancia vagy kezesi kötelezvény lehívásra
kerül,
c) a díjszámítás alapját képező adatok jelentős megváltozása,
d) minden olyan változás, esemény, amely a biztosított gazdasági helyzetét,
hitelképességét, pénzügyi helyzetét érintheti,
e) vagyonvesztés,
f) a biztosított elleni csődeljárás, felszámolási eljárás, valamint a biztosított jogutód
nélküli megszűnését célzó végelszámolási eljárás megindítása,
g) a biztosított vagy tulajdonosainak jogállásában, társasági formájában
bekövetkezett változás, szétválás, egyéb társasági jogi átalakulás,
h) a cégjegyzésre jogosultak személyében vagy a cégjegyzés módjában
bekövetkezett változást,
i) a biztosított által folytatott tevékenység helyének és körülményeinek
megváltozása,
j) a kármegelőzés, kárelhárítás rendszerében bekövetkező módosulások.
9.1.6. Biztosított a Kezesi Biztosítási Keretszerződés fennállása alatt a Biztosító által
meghatározott időpontokban – ennek hiányában minden naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig
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a Biztosító részére benyújtja főkönyvi kivonatát, illetve a pénzügyi év zárását követően az éves
beszámolóját kiegészítő melléklettel és – amennyiben ilyen készítésére köteles – könyvvizsgálói
jelentéssel együtt legkésőbb a 2000. évi C törvény a számvitelről előírása szerinti határidőben.
9.1.7. A fenti tájékoztatási és változás bejelentési kötelezettségek a Biztosítottat és Szerződőt
egyaránt terhelik.
9.2. Együttműködési kötelezettség
9.2.1. A Szerződő és a Biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy a Kezesi Biztosítás Kérdőívben a
fennálló terhekről és biztosítékokról a Biztosítót teljes körűen tájékoztatja és a kérdőív benyújtását
követően kizárólag a Biztosító előzetes írásbeli jóváhagyása esetén nyújt vagyona terhére a már
meglevő, és a kérdőívben felsorolt terheken túlmenően biztosítékot (pl.: zálogjogot, a tulajdonosi
vagy a rendelkezési jog átadása, kezességvállalást, egyéb kötelezettségvállalást).
9.2.2. A Biztosított visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a kötelezvények
Kedvezményezettjei a Biztosító részére részletes tájékoztatást adjanak a
kötelezvénnyel fedezett ügyletre vonatkozóan. Biztosított hozzájárul továbbá ahhoz,
hogy a Biztosító a kötelezvények kapcsán a jogosultakkal tárgyalásokat folytasson. A
Biztosított a jelen pontban meghatározott körben felmenti a Biztosítót és a
Kedvezményezettet a biztosítási titok és az üzleti titok megtartásának kötelezettsége
alól.
9.3. Kármegelőzési kötelezettség
9.3.1. A Biztosított köteles a biztosítási események megelőzése, elhárítása és enyhítése érdekében
minden tőle várható intézkedést haladéktalanul megtenni. A Biztosított mindenkor köteles a
Biztosítóval együttműködni a biztosítási esemény megelőzése, illetőleg enyhítése érdekében.
9.3.2. A Biztosító jogosult a kármegelőzésre, enyhítésre és elhárítására vonatkozó rendelkezések,
előírások, stb. végrehajtását ellenőrizni vagy ellenőriztetni.
9.3.3. A Biztosított mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályokat, vonatkozó szabványokat,
hatósági határozatokat, valamint szakmai előírásokat.
9.3.4. Amennyiben a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben óvadék biztosíték került kikötésre és az
óvadékot nyújtó ellen felszámolási eljárás indul, úgy Szerződő köteles a Biztosító részére a
felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 10 napon belül Keretszerződésben
meghatározott mértékű, harmadik személy által elhelyezett készpénz óvadékot nyújtani pótlólagos
biztosítékként.
9.3.5. Ha a Biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy a
betartásuk sorozatos elmulasztását tapasztalja, kezdeményezheti a Kezesi Biztosítási
Keretszerződés módosítását, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja.
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9.4. Együttműködési és kármegelőzési kötelezettség az építőiparhoz kapcsolódó
kötelezvények esetén.
9.4.1. Amennyiben valamely Kedvezményezett a 2013. évi XXXIV. törvény hatálya alá
tartozó, építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződéshez kapcsolódó
kötelezvényre vonatkozóan jelent be igényt, úgy Biztosított a 9.2. és 9.3. pontokban
foglaltakon túl köteles haladéktalanul, de mindenképpen kötelezvényen feltüntetett
fizetési határidőn belül megbízni a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet a kötelezvény,
mint szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének vizsgálatához
kapcsolódó szakértői vélemény elkészítésével.
9.4.2. Biztosított a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelmet a hatályos
jogszabályoknak, különösen a 236/2013. (VI.30.) Kormány rendelet 1. számú mellékletének megfelelő
formában nyújtja be a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv részére és a megbízás másolati példányát
Biztosító részére haladéktalanul átadja.
9.4.3. A Biztosított 9.4.1. pontban meghatározott kötelezettsége kizárólag abban az esetben nem áll
fenn, amennyiben Biztosító kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv ne kerüljön megbízásra.
9.4.4. Biztosított kötelezettséget vállal arra, hogy Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakértői
véleményének jogszabályban meghatározott díját határidőre megfizeti.
10. A Biztosító jogai és kötelezettségei
10.1. A Biztosító jogosult tájékoztatást kérni a Szerződő és a Biztosított üzleti tevékenységéről és a
hitelképességet érintő minden egyéb tényről és körülményről.
10.2. A Biztosító – előzetes értesítést követően – jogosult a helyszínen ellenőrizni a
kockázati viszonyokat és a Szerződő és, illetve a Biztosított által szolgáltatott adatok
helyességét. A Biztosító jogosult a szolgáltatott adatok ellenőrzése céljából a Szerződő
és a Biztosított üzleti dokumentumaiba, könyvelésébe, kimutatásaiba betekinteni.
10.3. A Biztosító mindenkor jogosult a kötelezvény kibocsátására vonatkozó
megbízásokat visszautasítani és kötelezvény kibocsátását megtagadni, amennyiben:
a. a kötelezvény kibocsátásának 3. pontban meghatározott feltételei nem állnak
fenn, vagy
b. a Biztosító megítélése szerint a Szerződő vagy Biztosított üzleti
tevékenységében, hitelképességében, fizetőképességében, pénzügyi, gazdasági,
jogi helyzetében negatív változás következett be, vagy ennek bekövetkezése
valószínűsíthető, vagy
c. A kezesi biztosításra, illetve a kezességvállalásra vonatkozó jogszabályok
megváltoznak és Biztosító ez alapján nem bocsát ki újabb kötelezvényeket, vagy
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d. a Biztosító megítélése szerint az adott szerződés vagy projekt kockázata
túlzottan magas, vagy
e. a kibocsátandó kötelezvény összegszerűség, futamidő, típus tekintetében nem
felel meg a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben foglaltaknak, vagy
f. a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott keretösszeg aktuális
kihasználtsága alapján nem áll rendelkezésre az adott kötelezvényhez szükséges
összeg, vagy
g. a Szerződő által kért kötelezvény tartalma a Biztosító számára nem elfogadható
vagy nem teljesíthető, vagy
h. bármely, a 16.3. pontban meghatározott felmondási ok fennáll.
Kötelezvény kibocsátásának megtagadása semmilyen formában nem befolyásolja a Szerződő és
Biztosított jelen szerződés szerint, Biztosítóval szemben fennálló, a már kibocsátott kötelezvényekhez
kapcsolódó kötelezettségeit.
10.5. A Biztosító kötelezettséget vállal, hogy a Szerződőre/Biztosítottra, annak leányvállalataira vagy a
vállalatcsoportra vonatkozóan a Kezesi Biztosítási Keretszerződés kapcsán tudomására jutott
mindenfajta információt, üzleti és biztosítási titokként kezel.
11. Visszkereset
11.1. Szerződő és Biztosított visszavonhatatlan és feltétel nélkül kötelezettséget vállal
arra, hogy a Biztosító első írásbeli felszólítására a Biztosító által kibocsátott
kötelezvények Kedvezményezettjei számára teljesített kifizetések összegét, az
esetleges további kárigényeket a felmerülő költségekkel és munkadíjjal együtt
haladéktalanul megtéríti a Biztosító részére. A Szerződő illetve a Biztosított köteles a
Biztosító által teljesített kifizetésekre a kifizetés időpontjától a megtérítés időpontjáig
eltelt időszakra késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértékét a mindenkori
hatályos Ptk-nak a pénztartozások késedelmi kamatára vonatkozó rendelkezései
határozzák meg.
11.2. Amennyiben bármely kötelezvény kapcsán igényérvényesítésre kerül sor és a
Biztosító valamely Kedvezményezett javára kifizetést teljesít, úgy a Biztosított a
Biztosítóval szemben kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a Biztosító által
teljesített fizetés(ek) tényével, okával és mértékével kapcsolatos mindennemű
ellenvetés és kifogás jogáról. A Biztosított abban az esetben is lemond minden
ellenvetés és kifogás jogáról, amennyiben a Biztosító a Kedvezményezettel szemben
lemond bármely, egyébként őt megillető jogáról és ebben az esetben a Biztosított a
Biztosítóval szemben nem védekezhet azzal, nem támaszthat kifogást abból az okból,
hogy Biztosító lemondott valamely olyan jogosultságról vagy védelemről a
Kedvezményezettel kapcsolatban, amelyre azonban a polgári jog rendelkezési szerint
jogosult lett volna.
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11.3. Külföldi pénznemben történő kezességvállalás alapján történő biztosítói kifizetés esetén a
Szerződő és a Biztosított - a Biztosító döntésének megfelelően - vagy a devizaösszeget bocsátja a
Biztosító rendelkezésére, vagy az annak megfelelő forint összeget téríti meg. Forintban történő
térítés esetén a Biztosító a kötelezvény lehívása alapján kifizetett összeget a kifizetés napján
érvényben lévő MNB középárfolyamon forintra átszámítja, és a késedelmi kamatot az így
meghatározott forintösszegre vetítve számítja ki. Euróban történő térítés esetén a fentiek szerint
meghatározott, és a késedelmi kamatot tartalmazó összeget a kifizetés napján érvényben lévő MNB
középárfolyamon számítja át Euróra.
12. Jogok átruházása
12.1. Igényérvényesítés esetén, a kötelezvény alapján teljesített kifizetés mértékéig a
Kedvezményezett Biztosítottal szemben fennálló jogai (zálogjog, jelzálog, egyéb jogok)
a Biztosítóra szállnak át. Biztosított ezen jogok átszállásához a Kezesi Biztosítási
Keretszerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul.
13. Biztosítékok
13.1. Szerződő köteles a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben vagy egyéb megállapodásban
rögzített biztosítékokat rendelkezésre bocsátani.
13.2. A Szerződő köteles a már kibocsátott kötelezvényekből származó jelenlegi és
jövőbeli igényei vonatkozásában pótlólagos biztosítékot nyújtani a Biztosító ez irányú
felszólítására, amennyiben:
a) a Szerződő/Biztosított vagy cégcsoportjához tartozó más vállalat olyan
egyesülésben, vállalatfelvásárlásban vesz részt, amely lényegesen megváltoztatná
a Szerződő/Biztosított gazdasági helyzetét és negatívan befolyásolná vagy
befolyásolhatná a Szerződőt/Biztosítottat a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben
foglalt kötelezettségeinek teljesítésében; vagy;
b) a Szerződő vagy a Biztosított hitelképessége vagy pénzügyi helyzete, illetve a
már szolgáltatott biztosítékok értéke (pl. árfolyamváltozás miatt) hátrányosan
változik vagy a Biztosító megítélése alapján változhat.
Szerződő köteles a Biztosító által előírt biztosítékot a Biztosító által meghatározott ésszerűen
rövidhatáridőre rendelkezésre bocsátani.
13.3. A rendelkezésre bocsátott biztosítékok, mint keret jellegű biztosítékok, fedezetül
szolgálnak a Biztosító minden, a Szerződő megbízása alapján már kibocsátott vagy a
jövőben kibocsátásra kerülő kötelezvényre vonatkozó igényérvényesítés alapján
fennálló, illetve a biztosítási és egyéb díjak alapján fennálló követelésére, igényére.
Bármely kötelezvényhez kapcsolódó igényérvényesítés esetén, a Szerződő köteles a
Biztosító részére nyújtott biztosítékokat a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben előírt
szintre haladéktalanul feltölteni.
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13.4. A Biztosító jogosult a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott maximális
egyedi kötelezettségvállalási összegeknél magasabb összegű kötelezvényt kibocsátani, amennyiben
Szerződő a maximális egyedi kötelezettségvállalási összeg feletti teljes összegnek megfelelő, a
biztosító által előírt és elfogadott pótlólagos fedezetet rendelkezésre bocsátotta.
13.5. A Biztosító mindazon kötelezvények vonatkozásában, amelyek minden kétséget kizárólag
lejártak, vagy amelyek eredeti példánya feltétel nélkül vissza lett származtatva, illetve amelyekre
vonatkozóan a Kedvezményezettől visszavonhatatlan és feltétel nélküli felmentést kapott, a Szerződő
kérésére a részére nyújtott biztosítékokat feloldja. A biztosítékok mértéke minden esetben el kell,
hogy érje a kibocsátott kötelezvények összegének a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben
meghatározott mértékét.
13.6. Amennyiben a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott biztosítékokat a
Biztosított nyújtja, úgy a jelen 13. pontban meghatározott feltételek és kötelezettségek a Biztosítottra
vonatkoznak.
14. Megtérülések
14.1. Kedvezményezett részéről történő igényérvényesítést követően, amennyiben a Biztosító egy
kötelezvény alapján kifizetést teljesített, úgy a Biztosítotthoz, illetve a Kedvezményezetthez az adott
igényérvényesítéssel összefüggésben bármely jogcímen befolyt megtérülés összege a Biztosítót illeti
meg. A Biztosított a biztosítási eseménnyel kapcsolatos bármely megtérülés esetén köteles a
Biztosítót haladéktalanul értesíteni és a megtérülés összegét a Biztosítékadónak haladéktalanul
átutalni.
15. Biztosítási díj és egyéb költségek
15.1. A kötelezvényekre vonatkozó biztosítási díj és egyéb díjak mértéke, a díjfizetés módja,
gyakorisága és devizaneme a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben kerülnek meghatározásra.
15.2. A biztosítási díj alapja a kötelezvény összege.
15.3. A biztosítási díjat – a biztosítás díjalapjainak és a díjat befolyásoló egyéb adatok függvényében – a
Biztosító kockázatarányosan a biztosítási időszak teljes tartamára határozza meg. A biztosítási díj
kiszámítása egyedi kockázat-elbírálás alapján, különösen, de nem kizárólag a Szerződő/Biztosított
pénzügyi helyzete, hitelképessége, a Szerződő/Biztosított által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok,
a kötelezvénnyel biztosított alapügylet kockázatai, a kockázatvállalás időtartama, a biztosítással
kapcsolatos költségek figyelembevételével történik.
15.4. Amennyiben a Kezesi Biztosítási Keretszerződés máshogy nem rendelkezik, a Szerződő
köteles minden egyes kibocsátásra kerülő kötelezvényre vonatkozóan, a teljes futamidőre előre, egy
összegben megfizetni a biztosítási díjat.
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15.5. Az egyes kötelezvények minimális biztosítási díja a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben
kerül meghatározásra. Amennyiben a kötelezvény teljes futamidejére kalkulált biztosítási díj nem éri
el a minimális biztosítási díjat, úgy a Biztosító jogosult a minimális biztosítási díjat felszámítani.
15.6. A Biztosító a biztosítási díjat a kötelezvény teljes futamidejére határozza meg, és abban az
esetben sem térít vissza díjat, illetve díjrészletet, ha a Kezesi Biztosítási Keretszerződés alapján
kiállított kötelezvény annak lejáratát megelőzően törlésre vagy visszavonásra kerül, illetve részben
vagy egészben igénybevétel nélkül lejár.
15.7. Módosítási díj: A Szerződő részéről a kötelezvények módosítására vonatkozó megbízások
esetén a Biztosító a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott módosítási díjat
számolja fel.
15.8. Egyedi szövegezési díj: a Biztosító standard szövegezésű kötelezvényeitől eltérő egyedi
szövegezésű kötelezvényre vonatkozó megbízások esetén a Biztosító a Kezesi Biztosítási
Keretszerződésben meghatározott egyedi szövegezésért felszámítandó díjat számolja fel.
15.9. Rendelkezésre tartási díj: amennyiben a Felek a Keretszerződésben így állapodnak
meg, a Szerződő a Kezesi Biztosítási Keretszerződés alapján rendelkezésre tartott, de
igénybe nem vett keretösszeg után a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben kikötött
mértékű rendelkezésre tartási díjat fizet. Ha a Szerződő a keretösszeg további
rendelkezésre tartásról írásban lemond, a díjfizetési kötelezettség a lemondó
nyilatkozatnak a Keretszerződés tekintetében a Biztosító megbízásából a Biztosító
képviseletében eljáró biztosításközvetítőhöz (ügynök) való beérkezését követő első
munkanaptól kezdődő hatállyal - a lemondással érintett összeg erejéig - megszűnik.
15.10. Biztosító jogosult kiszámlázni a Szerződő részére azon ésszerű mértékű
költségeit, amelyek esetlegesen a kötelezvény kiállítása kapcsán merültek fel (pl:
kiállítási, postaköltség, közjegyzői költségek).
15.11. A Szerződő köteles minden, a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben meghatározott
díjat a számla kézhezvételét követően, a számlán szereplő feltéteknek megfelelően megfizetni.
15.12. A Szerződő a különböző díjak késedelmes kiegyenlítése esetén a mindenkori hatályos Ptk-ban
a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan meghatározott nagyságú késedelmi kamatot köteles fizetni.
15.13. A díj meg nem fizetése esetén a Biztosító jogosult a Kezesi Biztosítási
Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.
16. Biztosítás megszűnése és felmondása
16.1. A határozott időtartamra kötött Kezesi Biztosítási Keretszerződés a lejárat napján szűnik
meg.
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16.2. A határozatlan időtartamra, vagy legalább két év határozott időtartamra kötött biztosítási
szerződést a felek minden biztosítási időszak végére, 30 napos felmondási idővel, a másik félnek a
Kezesi Biztosítási Keretszerződésben rögzített kézbesítési címre küldött ajánlott, vagy
tértivevényes levélben mondhatják fel. Szerződő kizárólag abban az esetben élhet jelen pont szerinti
felmondási jogával, amennyiben minden korábban kiadott kötelezvény kétséget kizárólag lejárt, vagy a
16.4. pont szerinti feltételeket előzetesen teljesíti.
16.3. A Kezesi Biztosítási Keretszerződést a Biztosító jogosult a Szerződőnek a Kezesi
Biztosítási Keretszerződésben rögzített kézbesítési címre küldött ajánlott, vagy
tértivevényes levélben azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:
a. a Szerződő/Biztosított elleni jogerősen csődeljárást, vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, vagy a Szerződő/Biztosított jogutód nélküli megszűnését célzó
végelszámolási eljárás indul,
b. a Szerződő vagy a Biztosított nem tesz eleget a 9. pontban felsorolt
kötelezettségeinek, vagy a Biztosító részére valótlan, vagy pontatlan adatot
közöl, vagy
c. a Szerződő az előírt biztosítékokat nem bocsátja határidőre rendelkezésre, vagy
a már rendelkezésre bocsátott biztosítékok értéke a Biztosító megítélése szerint
veszélyeztető mértékben csökken, és biztosítéki értéke elégtelenné válik, vagy
d. amennyiben óvadék biztosíték került előírásra és az óvadékot nyújtó ellen indult
jogerős felszámolás esetén a Szerződő nem nyújt harmadik személy által
elhelyezett óvadékot a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben foglalt határidőben
és feltételek szerint, vagy
e. a Biztosított nem tesz eleget kötelezettségeinek valamely kezességvállalás
Kedvezményezettjével szemben, különösen valamely kötelezvényre vonatkozó
igényérvényesítés esetén, vagy
f. a Szerződő vagy a Biztosított a Biztosító részére valótlan vagy pontatlan adatot
közöl, vagy
g. a Szerződő a biztosítási díj fizetésével harminc napot elérő késedelembe esik, és
a Szerződő nem kapott díjhalasztást, illetőleg a Biztosító a díjkövetelést bírósági
úton sem érvényesítette, vagy
h. a Szerződő a 15. pontban felsorolt egyéb díjakkal késedelembe esik, vagy
i. a Szerződő vagy a Biztosított megszegi a Kezesi Biztosítási Keretszerződés vagy
a jelen Kezesi Biztosítás Általános Feltételeiben meghatározott egyéb
kötelezettségeit.
16.4. Amennyiben a Kezesi Biztosítási Keretszerződés bármely okból felmondásra kerül
vagy megszűnik,
a) a Szerződő/Biztosított mentesíti a Biztosítót a kötelezvényekből eredő
kötelezettségei alól és a kiállított kötelezvényeket részére haladéktalanul
visszaszolgáltatja, vagy a már kiállított és vissza nem szolgáltatott kötelezvények
együttes összegének megfelelő (a már rendelkezésre bocsátott biztosítékok
figyelembevételével) készpénz óvadékot, illetve a Biztosító által elfogadott egyéb
biztosítékot a Biztosító által meghatározott határidőig a Biztosító
rendelkezésére bocsátja, vagy
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b) a Szerződő/Biztosított eléri, hogy a Kedvezményezettek visszavonhatatlan és
feltétel nélküli felmentést adjanak a Biztosítónak a kötelezvényekből eredő
fizetési kötelezettsége alól, valamint a Szerződő/Biztosított a felmentvények
kiállítása előtt a már kiállított kötelezvények együttes összegének megfelelő (a
már rendelkezésre bocsátott biztosítékok figyelembevételével) készpénz
óvadékot, illetve a Biztosító által elfogadott egyéb biztosítékot a Biztosító által
meghatározott határidőig a Biztosító rendelkezésére bocsátja.
16.5. A Kezesi Biztosítási Keretszerződés megszűnését követően a Szerződő nem adhat új
megbízást kötelezvény kibocsátására és a Biztosító nem bocsát ki kötelezvényt Szerződő
megbízásából. A jelen szerződés feltételei illetve a Szerződő és a Biztosított jelen szerződés alapján
fennálló minden kötelezettsége azonban továbbra érvényben és hatályban maradnak a már kiállított,
de még vissza nem szolgáltatott és le nem járt kötelezvényekre vonatkozóan azok lejártáig vagy
Biztosítónak történő visszaszolgáltatásáig.
16.6. Amennyiben a Kezesi Biztosítási Keretszerződés bármely okból történő
megszűnésekor a Kezesi Biztosítási Keretszerződés felei egymásnak szolgáltatással
tartoznak (pl. folyamatban lévő kárrendezés, meg nem fizetett díj), akkor a Kezesi
Biztosítási Keretszerződés megszűnése nem érinti a még teljesítendő szolgáltatást, a
teljesítésének módját és idejét. A Kezesi Biztosítási Keretszerződés megszűnésekor
még teljesítendő szolgáltatásra / ellenszolgáltatásra továbbra is a Kezesi Biztosítási
Keretszerződés rendelkezései vonatkoznak.
17. Beszámítási és visszatartási jog
17.1. Szerződő és Biztosított kifejezetten lemond a Biztosító Szerződővel illetve
Biztosítottal szembeni követeléseivel szemben saját követeléseinek beszámítási jogáról,
illetve visszatartási jogáról.
18. Elévülés
18.1. A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből
eredő igények egy év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a biztosítási
szerződésből eredő igény esedékessé válik.
18.2. Az egyes kötelezvényekben vállalt kezességek a kötelezvényben meghatározott
lejárati napon megszűnnek, a kötelezvény alapján kizárólag ezen jogvesztő időpontig
érvényesíthető igény.
18.3. Ha jogszabály a 18.1. pontban foglaltakhoz képest rövidebb elévülési határidőt állapít meg, akkor
a biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére a jogszabály által meghatározott elévülési
időn belül van lehetőség.
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18.4. Ha jogszabály a jelen általános szerződési feltételek alapján megkötött biztosítási szerződésből
eredő igények érvényesítésére jogvesztő határidőt állapít meg, és ez egy évnél rövidebb, akkor a
biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére nem az elévülési határidőkre irányadó
rendelkezés, hanem a jogvesztő határidőt megállapító jogszabály rendelkezései az irányadók.
19. Kézbesítés
19.1. A Biztosító és a Szerződő egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatait, amelyeket a másik fél
jelen okiratban megjelölt, vagy később szabályszerűen bejelentett címére könyvelt levélpostai
küldeményként megfelelően bérmentesítve postára adtak, a címzettel közöltnek, részére
kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény bármilyen okból ténylegesen kézbesíthető nem
volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig a küldemény postára adásának napjától
számított 8. (nyolcadik) napon. Biztosító és Szerződő köteles a fenti címen folyamatosan a postai
küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel) rendelkezni, melynek hiányára a mulasztó
fél nem hivatkozhat.
Kézbesítettnek kell tekinteni továbbá azt a nem postai úton továbbított nyilatkozatot is, melynek
átvételét a címzett megtagadta, amennyiben a megtagadás tényét két tanú a megtagadás tényéről
készült jegyzőkönyv aláírásával tanúsítja.
20. Nyilvántartások
20.1. A Szerződő és Biztosított Biztosítóval szembeni tartozásai összege tekintetében ellenkező
bizonyításig a Biztosító nyilvántartásai irányadóak.
21. Egyéb rendelkezések
21.1. A biztosítási szerződés értékkövetést nem tartalmaz.
21.2. A biztosítási szerződés többlethozamot nem tartalmaz.
22. Záró rendelkezések
22.1. Jelen általános feltételek mindaddig hatályban maradnak, míg a Biztosító és a
Szerződő, valamint a Biztosított között az üzleti / biztosítási kapcsolat teljes mértékben
le nem zárul.
22.2. A Kezesi Biztosítási Keretszerződés módosítása, a biztosítási viszonyra vonatkozó
minden szándéknyilatkozat, bejelentés kizárólag írásban történhet.
22.3. Teljesítés helye Budapest. Jelen biztosítás a Magyar jog hatálya alá tartozik.
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22.4. A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésre az itt nem
szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv és a biztosítási tevékenységről szóló 2014.
évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szabályai az irányadók.
22.5. A Kezesi Biztosítási Keretszerződésben nem szabályozottak kérdésekre vonatkozóan a
jelen Kezesi Biztosítás Általános Feltételeiben, míg a Kezesi Biztosítási Keretszerződésnek a
Kezesi Biztosítás Általános Feltételeiben foglaltaktól eltérő rendelkezése esetén a Kezesi
Biztosítási Keretszerződésben foglaltak az irányadók.
A felek – amennyiben azt a magyar jogszabályok lehetővé teszik – a Kezesi Biztosítás Általános
Feltételeitől a Kezesi Biztosítási Keretszerződésben eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a
Kezesi Biztosítási Keretszerződésaz irányadó.
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