
 
                                                                                                                                                                                           

SZAVATOSSÁGI KÖTELEZVÉNY 
készült egy eredeti példányban 

Kötelezvényszám: …… 
 
Biztosító (Kezes)   neve:   
    címe:   
Szerződő (Kötelezett):  neve:  … 
    címe:  …  
Kedvezményezett (Jogosult): neve:  ….. 
    címe:  …   
 
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 
Szerződéses Felek: …………………………. – …………………… …………. 
Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: …………….. 
 
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt szavatossági kötelezettségeinek teljesítését 
………………,-forint összegű szavatossági kötelezvénnyel kell biztosítania. 
 
A fentiekre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki. 
 
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  20…………. 
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  20………….16.00 óra 
3. Kötelezvény összege:   HUF ……………..,- azaz ………………………… forint  
A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s a Kezes jelen kötelezvény 
alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan 
csökken. 
4. A Kezes szolgáltatása:  Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben foglalt szavatossági kötelezettsége nem, vagy nem 
szerződésszerű teljesítése következtében – a fenti jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a 
Szerződő a Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a 
Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a 6.2 pontban megjelölt címre megküldött 
írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 munkanapon belül maximum a 
kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. 
 
5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a Lehívással együtt a 6.2 pontban 
megjelölt címre benyújtásra kerüljenek:  

a) a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésének tényét, a szerződésszegés pontos tartalmát és az ennek 
alapján felmerült követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli 
nyilatkozat, 

b) a Szerződő részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, amelyben a Kedvezményezett a Szerződőt a teljesítésre 
felszólította és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig letelt. 

 
6.1 A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét 
hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy 
számlavezető bankjának megfelelő, a Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával) 

6.2  A Lehívás benyújtásának helye:  
7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik 
meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg 
kell érkeznie. A Kezes kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a 
kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a kötelezvény 
eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes 
mértékben teljesítette, vagy a Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul mentesítik. 
8. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetők és nem 
ruházhatók át. 
9. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó.  
 
Budapest, 20............... 
 
              

 


