Biztonságot adunk!

KEZESI BIZTOSÍTÁSOK

Az Európai Unió tagállamaiban
mindennapos gyakorlat, hogy a
vállalkozások szerződéses, vagy adott
esetben
jogszabályon
alapuló
garanciális kötelezettségeiknek nem,
vagy nem kizárólagosan a bankokon
keresztül tesznek eleget, hanem a
biztosítókkal kötnek kezesi biztosítást.
A
biztosítók
által
kiállított
kötelezvények
tartalmuk
szerint
jellemzően „klasszikus” készfizető
kezességvállalást
tartalmazó
dokumentumok, de amennyiben a
szerződő felek így állapodnak meg,
akkor a biztosító a bankgaranciákhoz
teljesen hasonló, feltétel nélküli,
visszavonhatatlan
kötelezvény
kiállítását is vállalhatja.

Az EuroBond Kft 2002 szeptemberében
alakult meg a kezesi biztosítások területére
specializált társaságként.
Célunk az Európai Unióban - és a világ
más részén is - elterjedt kezesi biztosítások
Magyarországon történő piaci bevezetése,
elismertetése.
Európa, és a világ vezető Kezesi
biztosítóinak
magyarországi
képviselőjeként, az egyetlen olyan társaság
vagyunk, amely a kezesi biztosítások terén
teljes körben képes kiszolgálni a biztosíték
nyújtására kötelezett vállalkozásokat.

A kezesi biztosítás egy olyan speciális
tartalmú biztosítási jogügylet, melynek
keretében a biztosító kezesi biztosítási
szerződést
köt
ügyfelével,
ezt
követően pedig a kezesi biztosítási
szerződés
alapján
kiállított
kötelezvényben
arra
vállal
kötelezettséget,
hogy
a
kedvezményezett
minden
olyan
pénzügyi veszteségét megtéríti, mely
abból származik, hogy a biztosítóval
szerződő fél a kedvezményezettel
szemben nem teljesítette valamely
szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi
kötelezettségét.

A kezesi biztosítás tehát nem más,
mint a vagyoni biztosítékok egy
fajtája, ami Magyarországon a
közelmúltig
tipikusan
csak
bankgaranciát jelentett.

A Zurich Insurance Plc. Niederlassung für
Deutschland a svájci központú, 1872-ben
alapított Zurich Financial Services csoport
tagja, mely több mint 170 országban van
jelen és a világ legnagyobb biztosítási
csoportjainak egyike.
A Zurich csoport szilárd pénzügyi hátterét
a Standard&Poor’s „AA-” minősítésű
hitelbesorolása is jól alátámasztja.

A kedvezményezett szempontjából a kötelezvény a
bankgaranciával adott esetben teljesen egyenértékű, azonos
biztonságot nyújt – hiszen a kötelezvényt egy
részvénytársaságként működő, a tevékenységre vonatkozóan
felügyeleti engedéllyel rendelkező biztosító intézet bocsátja ki
(igény esetén a bankgaranciákhoz hasonló szövegezéssel) -, a
biztosítóval szerződő fél számára azonban e konstrukció sok
szempontból kedvezőbbnek minősíthető.

A kezesi biztosítás előnyei
A vállalkozások banki kapcsolataik révén sok
esetben elérik, hogy a bank egy hitelkeretet
bocsásson a rendelkezésükre. Fontos előnye a
kezesi biztosításnak, hogy a bankgaranciákkal
szemben nem terheli a vállalkozás
hitelkeretét, így az ott rendelkezésre álló
lehetőségeket
a
vállalkozás
szabadon
kihasználhatja.
A vállalkozások számára fontos szempont a
források diverzifikációja, így elkerülhetik az
egyetlen pénzügyi intézménytől való függés
kényelmetlen helyzetét.
Éppen az előző pontban leírtak miatt a kezesi
biztosítás igazi előnye nem is a kedvezőbb
árfekvés – ami természetesen egy fontos
szempont lehet a választásnál – hanem az a
valós előny, amit a vállalkozás számára a
pótlólagos, kiegészítő pénzügyi forrás
lehetősége biztosít. Éppen ez a körülmény
magyarázhatja azt a tényt, hogy sok ügyfél
még a bankgaranciához képest magasabb árat
is hajlandó fizetni ezért a „mozgástérnövelő”
lehetőségért.
Jellemzően alacsonyabb biztosítéki szint,
valamint kedvezőbb díjak mellett érhető el, így
sokkal hatásosabban képes a vállalkozások
működését támogatni. (Felszabaduló cash
flow, erősödő likviditás.)

Kockázatelemzés
A biztosító alapos és széleskörű elemzést
végez, melyhez a vállalkozások pénzügyi
helyzetét
pontosan
bemutató
dokumentumok - éves beszámoló, üzleti
terv, stb. - szükségesek.
A díjtétel, valamint a szükséges biztosíték
mértéke és jellege a kockázat elbírálása
során kerül meghatározásra.
A biztosítékok érvényesítése mellett - a
kezesi jogviszonyra tekintettel - a
biztosító a kötelezvény alapján teljesített
fizetéseket teljes egészében visszaköveteli
a szerződőtől (megbízótól).

Az EuroBond képes bármely típusú kötelezvény kiállítására a gazdaság
összes területén működő vállalkozás részére.

Ajánlati kötelezvény
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a kötelezett a
versenytárgyalás megnyerése ellenére nem írja alá a szerződést.
Teljesítési kötelezvény
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a kötelezett nem
szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.
Szavatossági kötelezvény
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a jogosult a
kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott ideig, jogos minőségi
kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében, és
azt a kötelezett nem tudja teljesíteni.

Előleg-visszafizetési kötelezvény
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra vonatkozóan, hogy a kötelezett
– szerződésszegése esetén - visszafizeti az adott szerződéshez
kapcsolódóan megelőlegezett összeget.

Vám/ Jövedéki kötelezvény
A vámtörvény 2002. január 1.-jétől hatályos módosítása megteremtette
annak a lehetőségét, hogy vámbiztosítékként az eddig tipikusan
alkalmazott bankgarancia mellett a biztosítási szerződés is elfogadható
legyen. 2004. május 1.-jétől kezdődően a biztosítói kötelezvény
általános jelleggel alkalmazható, mint vám, 2005. január 1.-jétől pedig
már, mint jövedéki biztosíték is.

EU támogatási - kötelezvény
Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra
vonatkozóan, hogy a támogatás címzettje a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeit szerződésszerűen
teljesíti.
A kötelezvény felhasználható mind az EU forrásokból
finanszírozott, mind a hazai támogatásoknál.

Működési engedélyhez szükséges kötelezvények
A tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges
hatósági engedély kiadásának előfeltétele. Ilyen
tevékenységek az utazásszervezés, a IATA repülőjegy
értékesítés, bányászati jog, stb.

Speciális igények – egyedi kötelezvények
Társaságunk képes minden olyan kötelezvény kiállítására,
mely esetben a megbízó és az ügylet kockázata megfelelő.

Kötelezvényünk
Önt
Biztosítja!
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