MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA
KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL
(Hatályos: 2014. augusztus 15-től)
I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai
 Új megbízás

 Meglévő

Garancia devizaneme

 HUF

Az ügylettel kapcsolatban szándéknyilatkozat vagy
ígérvény került-e kibocsátásra?
 CHF
 GBP
 USD

Garancia lejárat napja

…………. év…………….. hónap………… napja

Megbízás típusa
Igényelt garancia összege

 EUR

sz. szerződés módosítása
 Igen
 Nem
 Egyéb: ……………..…

 fizetési garancia
 ajánlati garancia
 előleg-visszafizetési garancia
 szavatossági garancia
 teljesítési garancia
 hitelfedezeti garancia
 vámgarancia
 jövedéki garancia
 egyéb garanciák: ………………….……
 SWIFT útján ………………………………….. Bank bekapcsolásával (jövedéki és vámgarancia esetén nem választható)
 Tértivevényes Postával Kedvezményezett címére (jövedéki és vámgarancia esetén nem választható)
A Bankgarancia Bank
 Tértivevényes Postával Megbízó címére
általi átadásának módja
 Megbízó általi személyes átvétel referenstől
 Megbízó általi személyes átvétel az Okmányos műveletek területtől
 Futárpostával ………………………………………………………………………………………………………….. címére
Garancia kibocsátással kapcsolatos jutalékokkal, költségekkel
10300002- .................................................-............................................... ....
terhelendő bankszámla száma
Garancia típusa

A garancia alapjául szolgáló szerződés:
Száma:
Kelte:
Összege:
Ügylet leírása /devizagarancia esetén az ügylet idegen nyelvű leírása/:

Devizaneme:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Egyéb garancia kibocsátással kapcsolatos instrukciók
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A garancia kedvezményezettje:
A kedvezményezett székhelye:
Garancia nyilatkozat:
 MKB formaszöveg szerint
 Egyedi

I./1. Jövedéki garancia esetén töltendő ki:
A jövedéki garancia típusa:


közösségen belüli szállításhoz belföldi adóraktárból (bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői tevékenységhez, /Jöt. 19. § (5) bekezdés



adóraktári engedélyes tevékenységhez, /Jöt. 38. § (12) bekezdés



adómentes felhasználói tevékenységhez, /Jöt. 42. § (11) bekezdés



felhasználói engedélyes tevékenységhez, /Jöt. 59. § (7) bekezdés



jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységhez /Jöt. 104. § (13) bekezdés

I./2. Vámgarancia esetén töltendő ki:
A vámgarancia típusa:














árutovábbítás
vámraktár (vámszabad terület, vámszabad raktár) üzemeltetése
aktív feldolgozás
halasztott vámfizetés
vámfelügyelet melletti feldolgozás
passzív feldolgozás
ideiglenes behozatal
egyszerűsített vámeljárás
átmeneti megőrzés
a közös agrárpolitika, valamint a nemzeti agrártámogatási rendszer keretében előfinanszírozott áru vámraktározása
kezességvállalás
egyedi garanciajegy forgalmazása
szabad forgalomba kerülés esetére (átmeneti megőrzés alatt lévő árura/vámraktár üzemeltetéséhez)

I./3. VPID szám:
Megbízó/Igénylő VPID száma:
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II. Az igénylő adatai
Vállalkozás neve
Vállalkozás cégformája

 Társas vállalkozás (Kkt., Rt.,Bt.,Kft egyéb)

 Egyéni vállalkozó

ir. szám:

helység:

utca/út/egyéb:

Vállalkozás címe

házszám/em./ajtó:

telefonszám:
Telephely címe
(ha más, mint a székhely)

Van-e saját tulajdonú telephelye?

Fax:

ir. szám:

helység:

utca/út/egyéb:

házszám/em./ajtó:

Alapítás dátuma

Vállalkozói tevékenység megkezdésének éve

(egyéni váll. esetén megalakulás dátuma)

(csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben eltér az alapítás időpontjától)

Fő tevékenység
TEÁOR szám
Adószám

KSH szám
Cégjegyzék helye, száma (egyéni váll. esetén egy. váll. igazolványszám)

Foglalkoztatottak (fő)
Képvis. jog. személy neve

Menedzsment (fő)
Beosztása1

 Igen

 Nem

Tulajdonosok száma
Végzettsége1

Vállalkozás számlavezető hitelintézetének megnevezése: (több hitelintézet esetén kérjük legalább a három legnagyobb forgalmat bonyolító hitelintézet nevét megadni)
Hitelintézet
megnevezése

Árbevételének
Hiteltípus/pü-i
Számlanyitás
hány %-a érkezik a lízing /garancia
dátuma
bankba
megnevezése

Egyéb adatok
Van a vállalkozás tulajdonában ingatlan?
Van-e a vállalkozásnak hátralékos vagy
átütemezett köztartozása (adó, tb., vám, helyi
adók, illeték stb.)?

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

Szerződéskötés
dátuma

Szerződött
összeg (eFt)

Fennálló
kötelezettség
összege (eFt)

A vállalkozás székhelyén van vagyonbiztosítás?
Van vagy volt folyamatban csőd-, felszámolási,
végrehajtási vagy végelszámolási eljárás a
vállalkozással vagy kapcsolt vállalkozása(i)val
szemben?

Végső lejárata
(dátum)

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

III. Az igénylő (egyéni vállalkozó) és az igénylő tulajdonosának adatai (magánszemély tulajdonos, illetve egyéni vállalkozó
esetén kitöltendő)
Név
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség
Név
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség
Név
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség
Név
Születési hely, idő
Részesedés mértéke
Vezetékes telefon/fax
Rendelkezik-e magán ingatlannal?
Legmagasabb iskolai végzettség

Leánykori név:
Családi állapot
 Egyedülálló
 Házas
% Adóazonosító jel
Mobil telefon
 Igen
 Nem
Eltartottak száma (fő)
 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
 Gimnáziumi érettségi
 Főiskola/Egyetem
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus
Leánykori név:
Családi állapot
 Egyedülálló
 Házas
% Adóazonosító jel
Mobil telefon
 Igen
 Nem
Eltartottak száma (fő)
 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
 Gimnáziumi érettségi
 Főiskola/Egyetem
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus
Leánykori név:
Családi állapot
 Egyedülálló
 Házas
% Adóazonosító jel
Mobil telefon
 Igen
 Nem
Eltartottak száma (fő)
 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
 Gimnáziumi érettségi
 Főiskola/Egyetem
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus
Leánykori név:
Családi állapot
 Egyedülálló
 Házas
% Adóazonosító jel
Mobil telefon
 Igen
 Nem
Eltartottak száma (fő)
 Általános iskola  Szakközépiskolai érettségi
 Gimnáziumi érettségi
 Főiskola/Egyetem
Szakmunkás bizonyítvány  Technikus









Jogi személy tagok vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (bt, kkt) tagok adatai (Kapcsolt vállalkozások)
Vállalkozás teljes neve:
Vállalkozás adószáma:
Vállalkozás teljes neve:
Vállalkozás adószáma:

1

Részesedés mértéke

%

Részesedés mértéke:

%

A képviseletre jogosult személyre vonatkozó adatok

2

IV. Gazdálkodási adatok
(kitöltése akkor kötelező, ha az igénylő nem nyújt be lezárt évre vonatkozóan pénzügyi beszámolót (idei évben alakult vagy
csak főkönyvi kivonat, ill. bevételi nyilvántartás került benyújtásra az előző évről)
Kitöltő Vállalkozás

Eredménykimutatás adatai

Tárgyidőszak

Értékesítés nettó árbevétele
Nem EVA-s társas vállalkozások
Szokásos vállalkozási eredmény
Adóalapba beszámító bevétel
SZJA-s egyéni vállalkozók
Vállalkozói adóalap
EVA-s (minden társasági forma)

Adózás előtti eredmény

SZJA-s egyéni vállalkozók
Adózás utáni vállalkozói jövedelem
EVA-s (minden társasági forma)
Mérlegadatok
Saját tőke
Nem EVA-s társas vállalkozások
Jegyzett tőke
Nem EVA-s társas vállalkozások

Rövid lejáratú kötelezettségek

SZJA-s egyéni vállalkozók
Hosszú lejáratú kötelezettségek
EVA-s (minden társasági forma)
Értékesítés nettó árbevétele (adó alapjába számító ÁFA nélküli bevétel, ill. adóévben
megszerzett bevétel) az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén

V. A Bankgarancia Megbízási Szerződés megkötésekor óvadékba helyezett betétek
V./1. Az óvadéki betétet elhelyező adatai:
Az óvadéki betétet elhelyező:

 igénylő vállalkozás

 magánszemély

Az óvadéki betétet elhelyező adatai, amennyiben az óvadékelhelyező magánszemély:
Születési családi név
Születési utónév
Anyja születési neve
Születési helye, ideje
Személy ig. száma
Adóazonosító száma
Állampolgársága
Állandó lakcíme
Telefon
Munkahelye neve
Munkahelye címe
Akadályoztatása esetén intézkedésre
jogosult személy adatai:
Neve
Értesítési címe
Telefon

V./2. A Bankgarancia Megbízási Szerződés megkötésekor óvadékba helyezett betétek:
Azonosító szám

Tartós Befektetési
Szerződés MKB Trezor
Tartós Megtakarítási
Számláról elnevezésű
szerződés száma*

Lekötés összege

Lekötés devizaneme

Lekötés típusa**
1 .
1 .
1 .

2 .
2 .
2 .

3 .
3 .
3 .

4 .
4 .
4 .

Az óvadékkal biztosított banki követelés összege
……… ..HUF ……. ….CHF ……. ….GBP ………..USD ……… egyéb:
(Bank tölti ki!)
* Amennyiben a betét Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról került lekötésre
** A lekötés típusok az alábbiak közül választhatóak:
1. Lekötés egyszeri érvénnyel
2. Ismétlődő lekötés azonos összeggel
3. Ismétlődő lekötés kamatos kamattal
4. Ismétlődő lekötés egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével
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A Bankfiók tölti ki!
Befogadó fiók neve
Költséghelyi kódja
Ügyintéző neve
Ügyintéző telefon melléke
KUT rendszerben adatváltozás

 igen, az adatok módosítására vonatkozó szükséges intézkedést megtettük

Megbízó/Igénylő GLOBUS ID:

 nem

Kötelezett GLOUBUS ID:

Hitelcentrum tölti ki!
Szerződés-azonosító szám
Kondíciók:
Garancia kiadása, összegének emelése

Garancia igénybevétele

Egyedi, a bank szabványaitól eltérő
szövegezésű garancianyilatkozatok
kiadása (felár)

‰, min.

Ft

Garancia díja

‰, min.

Ft

Garancia módosítása (kivéve az
összeg emelését), törlése, illetve a
kérelem visszavonása

Ft

Szándéknyilatkozat garancia
kibocsátására

‰/ hó, min.

Ft/hó

Ft

‰, min.

Ft
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MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI
1. Fogalom meghatározások
Bank: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.
01-10-040952, KSH jelzőszám: 10011922-6419-114-01).
Bankgarancia: a Megbízási Szerződés 1. számú mellékletét képező, a Megbízási Szerződés rendelkezéseinek megfelelő, a Szerződő
Felek által elfogadott Bankgarancia nyilatkozat. (Megjegyzés: Igen-igen ritka eset, hogy a kedvezményezett elfogadásáról értesítést
kapnánk, általában hallgatólagos kedvezményezetti elfogadás történik, ezért kérem a „kedvezményezett” törlését.
Értesítés: a Bank által kibocsátott nyilatkozat, mely tartalmazza a Megbízási Szerződés hatályba lépésének napját, a Bankgarancia
összegét, devizanemét, típusát, lejáratának napját, a kedvezményezettje nevét és székhelyét, a kezelési költség mértékét, a garancia
kiadás díjának mértékét, illetve a Bankgarancia elfogadásának visszaigazolását.
Kedvezményezett: aki/amely részére a Bank a Bankgaranciában meghatározott feltételek teljesülése esetén, a Bankgarancia
összegéig fizetést fog teljesíteni.
Kérelem: az 1x1 Betétfedezetű Bankgarancia igényléséhez a Megbízó által kitöltött és megfelelően aláírt banki formanyomtatvány.
Kötelezett: az óvadékot elhelyező igénylő vagy magánszemély, aki/amely a Kérelemben óvadékelhelyezőként feltüntetésre került.
Megbízás: A Megbízó által kitöltött és aláírt „1x1 Betétfedezetű Bankgarancia Kérelem és Megbízási Szerződés”.
Megbízási Szerződés: a Kérelem, az 1x1 Betétfedezetű Bankgarancia jelen szerződési feltételei és a Bank Értesítése együtt képezi a
Szerződő Felek közötti Megbízási Szerződést.
Megbízó: a Kérelemben igénylőként feltüntetett egyéni/társas vállalkozás, aki/amely megbízásából a jelen szerződési feltételekkel a
Bank Bankgaranciát bocsát ki.
Szerződő Felek: a Megbízó és a Bank együttesen.
Üzleti nap: Üzleti napnak számít minden olyan nap, amelyen a MKB Bank Zrt. pénzügyi szolgáltatás nyújtása céljából nyitva tart,
valamint CHF, GBP és USD garanciák esetén, amelyen a kereskedelmi bankok Magyarországon, Svájcban, Nagy-Britanniában és
New Yorkban nyitva tartanak, továbbá EUR garancia esetén minden olyan nap, amelyen a Trans-European Automated Real-Time
Settlement Express Transfer - “TARGET” - rendszer működik.
2. A megbízás tárgya
2.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bank a Kérelem alapján, a Megbízó visszavonhatatlan megbízásából, a Megbízó
fizetési kötelezettségének biztosítékául Bankgaranciát bocsát ki a Megbízási Szerződésben meghatározottak szerint.
2.2. A Bank a Megbízást illetve a Megbízó által ellenjegyzett és a Kérelemhez benyújtott Bankgarancia szövegét megvizsgálja, és
amennyiben az megfelel azoknak a feltételeknek, melyek alapján a Bankgarancia kiadását vállalja, a Bank a Bankgaranciát kiadja.
2.3. A Bank a Bankgarancia kiadását a Megbízónak két (2) üzleti napon belül az Értesítésben visszaigazolja és a Kérelemben
megjelölt módon a Bankgaranciát kiadja. Az Értesítésben meghatározott díjakon felül a Bank által felszámított díjakat és költségeket
a Bank hatályos kondíciós listája tartalmazza. A Bank legfeljebb a kondíciós listában feltüntetett díjakat, jutalékokat és költségeket
számítja fel.
2.4. Amennyiben a Bank a Megbízó által eljuttatott Megbízás alapján a Bankgarancia kiadását nem vállalja, erről a Megbízót írásban
értesíti.
2.5. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bank - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - elsősorban saját formaszövegeinek
megfelelő garanciát bocsát ki. A Bank a Megbízó, valamint a Kedvezményezett kérésére abban az esetben ad ki a formaszövegtől
eltérő egyedi Bankgaranciát, amennyiben ez a szövegezés a Bank alapvető üzleti érdekeit nem sérti és a mindenkori
üzletszabályzatának nem mond ellent.
2.6. Amennyiben a Megbízó egyedi szövegezésű garancia kibocsátását kéri, illetve ahhoz ragaszkodik a Megbízó kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank a Megbízó kifejezett kérésére és kockázatára bocsátja ki a bankgaranciát a Megbízó által
kért egyedi szövegezéssel. A Megbízó által kért tartalommal kibocsátott bankgarancia szövegezéséből eredő bárminemű felelősség,
kockázat a Megbízót terheli.
Az előzőekben foglaltakra tekintettel a Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízó által igényelt egyedi szövegezésű
bankgarancia feltételei nem tartalmazzák azt, hogy az igénybejelentést a Kedvezményezettnek a számlavezető bankján keresztül, a
lehíváson szereplő cégszerű aláírások hitelességének igazoltatásával kell a Bank részére továbbítani a Bank minden olyan lehívást
elfogad, amely formailag a Kedvezményezettől származónak látszik, de a Bank az aláírások cégszerűségét (a képviseleti jognak való
megfelelőségét), az aláírási jogot nem köteles vizsgálni. A Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben jogosulatlan, de
formailag hibátlan lehívás érkezik a Bankhoz, és a Bank ez alapján fizetést teljesít, akkor ezzel kapcsolatban a Megbízó a Bankkal
szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a kibocsátott garanciát – azaz ha a garancia kikerült a Bank fennhatósága alól - a Bank a lejáratig
nyilvántartásában tartja tekintet nélkül arra, hogy a garancia a Kedvezményezett részére átadásra került-e vagy sem. A garancia a
lejárat előtt csak akkor törölhető a nyilvántartásból, ha a Kedvezményezett cégszerűen aláírt nyilatkozattal visszavonhatatlanul
mentesíti a Bankot a kötelezettségvállalás alól.
2.7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Bank a Bankgarancia előírásszerű igénybevétele alapján a Kedvezményezettnek fizet. A
Bankgarancia alapján teljesített fizetést a Megbízó nem kifogásolhatja.
A Bankgarancia részletekben is igénybe vehető, összege az egyes lehívások összegével csökken.
2.8. A Felek jelen Megbízás aláírásával a Megbízó jelen Megbízási Szerződésben foglalt kötelezettségei biztosítására óvadékot
alapítanak a Bank javára a Megbízó valamennyi a Bank által vezetett jelenlegi és jövőbeni fizetési számláján fennálló mindenkori
fizetésiszámla-követelésén. A fizetési számlán/számlákon nyilvántartott pénzkövetelés nem kerül zárolásra vagy egyéb módon
elkülönítésre.
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E fizetési számláit a Megbízó az óvadéki jog fennállta alatt egyoldalúan nem szüntetheti meg.
Az óvadéki jog terjedelmére, érvényesítésére és elszámolására vonatkozóan a Bank Hitelműveletek végzéséről szóló
üzletszabályzatának a Számlaóvadékra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
2.9. A Megbízó felhatalmazza a Bankot, hogy a Bankgarancia beváltása esetén, a Bankgarancia alapján Bank által kifizetett
összeggel a jelen Megbízási Szerződés 9.1. pontja szerint a Megbízó bármely fizetési számláját felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízással megterhelje, illetve a jelen szerződésben rögzített biztosíték érvényesítésével éljen.
2.10. A Bankgarancia beváltásának időpontjától az így keletkezett forint-, illetve devizatartozások megfizetéséig az alkalmazandó
kamatláb egyenlő az esedékesség napján érvényes, MKB Bank Zrt. mindenkori rövid illetve közép lejáratú forint-, illetve
devizakölcsöneinek irányadó kamatlába és a bankhitel késedelmes visszafizetése esetére megállapított kamatláb (jelenleg évi 6%)
együttes összegével.
2.11. A Bank haladéktalanul értesíti a Megbízót a lehívásról. Amennyiben a Megbízó a lehívást nyilvánvalóan visszaélésszerűnek
vagy rosszhiszeműnek tartja, és a teljesítésre nyitva álló határidőn belül a garancia számára történő hivatkozással benyújtja az erre
vonatkozó hitelt érdemlő bizonyítékait, vagy a bíróság letiltó végzését a Bank Garancia Osztálya részére, úgy a Bank megtagadja a
lehívásra a fizetés teljesítését. Ennek hiányában a garancia feltételeinek megfelelő lehívásra a Bank a fizetést teljesíti, mely teljesítést
a Megbízó nem kifogásolhatja.
3. Hatályba lépés
3.1 Az 1x1 Betétfedezetű Bankgarancia Megbízási Szerződés a Megbízási Szerződés mindkét fél által történő aláírását követően
azon a napon lép hatályba, amely napot a Bank a Megbízónak, a pozitív hiteldöntést követően küldött Értesítésben megjelöl, és
mindaddig hatályos marad, ameddig a Megbízási Szerződés alapján keletkezett összes követelés a Bank részére maradéktalanul
megfizetésre nem kerül.
3.2. Amennyiben a Kedvezményezett a Bankgaranciában biztosított jogáról a Bankgarancia lejáratát megelőzően lemond, úgy a
számlavezető bankja útján (aki a lemondó nyilatkozaton szereplő aláírás cégszerűségét igazolja) eljuttatott lemondó nyilatkozat
Bankhoz történő beérkezését követő napon a Bankgarancia hatályát veszti és a Bank további díjat nem számít fel.
4. A garanciavállalással összefüggő díjak, költségek megfizetésének módja és esedékessége
4.1. A garancia kiadás díjának, az egyszeri kezelési költség, valamint a Bank által felszámított egyéb díjak, jutalékok, költségek
megfizetésének esedékességét a Bank hatályos kondíciós listája tartalmazza.
4.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a díjfizetésre vonatkozóan a Bank egyoldalúan is rendelkezhet.
4.3. A Bankgaranciával kapcsolatban keletkezett tartozások megfizetése oly módon történik, hogy a Bank esedékességkor a Megbízó
Kérelemben megjelölt bankszámláját megterheli.
5. Késedelem
5.1. Amennyiben a Bank a 2.3. pont szerinti díjakat annak esedékességekor nem tudja beszedni, jogosult késedelmi kamatot
felszámítani és jelen Megbízási Szerződés 9.1. pontja szerint a Megbízó bármely számláját megterhelni.
5.2. A késedelmi kamat mértékét a Bank hatályos kondíciós listájában hirdeti meg.
6. Biztosíték
6.1. A Kötelezett a Megbízónak a Bankkal szemben a Megbízási Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége biztosítékául a
Bank javára óvadékul leköti a jelen Megbízási Szerződés V./2. pontjában felsorolt valamennyi betétet, az ott meghatározott lekötési
összegekkel, azzal, hogy a Kötelezett által óvadékkal biztosított követelés összege megegyezik a Megbízási Szerződés V./2.
pontjában meghatározott összeggel. Az Óvadékul szolgáló betétek a Bank által automatikusan zárolásra kerülnek.
6.2. A Bank az Óvadékban lévő betéteket a Kötelezett rendelkezése alapján lekötött betétként, az arra vonatkozó üzleti feltételek
szerint kezeli. Az Óvadékul lekötött betétek után a Bank által fizetett kamatok a lekötés típusától függően az Óvadék felszabadításáig
óvadékbiztosítékként szolgálnak. Kamatos kamattal, illetve egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével történő ismétlődő lekötés
esetén a betéti kamat az Óvadék tárgyát képezi, míg egyszeri érvényű és azonos összeggel történő ismétlődő lekötés esetén a betéti
kamat nem képezi az Óvadék tárgyát. Az Óvadéki betétek együttesen alkotják az Óvadékot, amely a jelen Megbízási Szerződésben
meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékául szolgál. A Kötelezett a jelen Megbízási Szerződés alapján az V./.2.
pontban felsorolt valamennyi betét óvadékul történő zárolásához kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a jelen Megbízás
aláírásával.
6.3. A Kötelezett tudomásul veszi, hogy az óvadékként zárolt összeg meghatározott célra elkülönített pénzösszeg, ezért a Kötelezettet
ezen összeg felett rendelkezési jog nem illeti meg és vállalja, hogy a betéteket, illetve az Óvadékot a Bank óvadéki jogának 8. pont
szerinti megszűnéséig nem szünteti meg, az óvadékba adott betétekre vonatkozó jogait – ide értve a betét megszüntetésére vonatkozó
jogát is - kizárólag ezen időpontot követően gyakorolja.
6.4. A Kötelezett tudomásul veszi, hogy ha az Adós a Bankkal szemben fennálló, a Megbízási Szerződésből fakadó bármely fizetési
kötelezettségének – akár a jelen Megbízási Szerződés fennállta alatt, akár azt követően – annak esedékességekor nem vagy nem
szerződésszerűen tesz eleget, illetve egyéb, a Megbízási Szerződés felmondását eredményező szerződésszegést követ el, a Bank
jogosulttá válik esedékes követelését részben vagy egészben az Óvadék terhére közvetlenül kielégíteni. A Bank ilyen
igényérvényesítése egyben a betét azonnali hatályú felmondásának jogkövetkezményeit vonja maga után.
6.5. Ha a Megbízási Szerződés értelmében a Bank részére óvadékba adott betét Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós
Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződés alapján elhelyezett betét, akkor a Bank a 6.4. pontban hivatkozott igényérvényesítése
esetén – függetlenül az igényérvényesítés módjától és összegszerűségétől - jogosult e betétet részben vagy egészben Óvadékként
felhasználni, és ehhez a Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződést indokolási
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani. A felmondás minden jogkövetkezménye a Kötelezettet, azaz a Tartós Befektetési
Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződést kötő ügyfelet terheli, ide értve a személyi
jövedelemadó bevallásával és megfizetésével kapcsolatos minden jogi és egyéb következményeket is azzal, hogy a vonatkozó
kötelezettségeket az V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű
szerződésben meghatározott módon és feltételekkel köteles teljesíteni.
A Kötelezett vállalja, hogy az V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról
elnevezésű szerződést nem szünteti meg a jelen szerződés megszűnését követő napig.
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6.6. Amennyiben a Bank óvadéki jogát érvényesíti, erről a Kötelezettet köteles haladéktalanul, írásban értesíteni.
6.7. A Kötelezett a Megbízási Szerződés alapján lekötött betétjének fentiekben foglaltak szerinti óvadéki zárolásához, illetve az
óvadéki jog érvényesítéséhez a jelen Megbízási Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul.
6.8. Amennyiben az óvadék tárgyát a Bankgarancia devizanemétől eltérő devizanemű betét képezi, az óvadék érvényesítésekor a
Bank az adott napra spot értéknappal - azaz a tárgynapot megelőző második üzleti napon - jegyzett MKB kereskedelmi deviza
középárfolyamot alkalmazza
6.9. A Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kötelezett az óvadékra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket megszegi,
az a Megbízási Szerződés Bank által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
6.10. Kötelezett kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt.
7. A betétek biztosítéki értéke
7.1. A Bankgarancia fedezetéül szolgáló betétek biztosítéki értékét a Bank a spot értéknappal jegyzett MKB kereskedelmi deviza
középárfolyamán, naponta kiszámítja.
7.2. Az előírt biztosítéki értéket a Bank hatályos kondíciós listája tartalmazza.
7.3. Amennyiben az óvadékba adott betétek értéke a Bank hatályos kondíciós listájában közzétett érték alá csökken, a Bank jogosult
a Megbízótól a biztosítéki érték azonnali helyreállítását követelni. A helyreállításnak a felszólítástól számított második munkanapon
délelőtt 9 (kilenc) óráig kell megtörténnie.
7.4. A biztosítéki érték helyreállítása további, a Megbízó által a Banknál lekötött betétek óvadékba helyezésével történhet.
8. Az óvadéki jog megszűnése
Az óvadéki szerződés megszűnik, amikor a Megbízó a Megbízási Szerződésből fakadó tartozását a Bank részére szerződésszerűen és
maradéktalanul visszafizeti, azzal, hogy a megszűnés napja nem lehet korábbi, mint a szerződés alapján a Bank által kibocsátott
bankgarancia lejáratát követő 5. (ötödik) nap. A megszűnés napját követően a Bank az óvadék összegével elszámol a Megbízó felé.
Az óvadéki jog megszűnése esetén a Bank a betétek összegének óvadéki zárolását megszünteti és ezen összeg felett biztosítja a
Kötelezett szabad rendelkezési jogát, mindazonáltal a betétlekötésre, valamint a V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési
Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződésre vonatkozó szerződéses rendelkezések - a Kötelezett
ettől eltérő rendelkezéséig - továbbra is hatályban maradnak. Azonos módon jár el a Bank akkor is, ha az óvadék igénybevételére
csak részben kerül sor és a Megbízóval szembeni követelése a részleges igénybevétellel is maradéktalanul megtérült azzal, hogy a
V.2. pontban hivatkozott Tartós Befektetési Szerződés MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számláról elnevezésű szerződés
vonatkozásában a 6.5. pontban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
9. Záró rendelkezések
9.1. A Megbízó felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank a Megbízási Szerződés alapján esedékes követeléseivel, a Megbízó Banknál
vezetett bármely fizetési számláját közvetlen módon, beszámítási jogával élve megterhelje.
9.2. A Megbízási Szerződés alapján minden kérelmet, nyilatkozatot és egyéb közlést szerződő felek egymás között írásban, a
Megbízási Szerződésben megjelölt címekre teljesítik.
9.3. A Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek között létrejött Bankszámlaszerződésben/ Pénzügyi
Szolgáltatási Szerződésben, a Kondíciós listában, a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
szóló üzletszabályzat Általános rendelkezések című I. fejezetében, továbbá a Záró rendelkezések című VIII. fejezet 34. pontjában
(Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése) foglaltakat, továbbá a Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzatban, valamint az
Okmányos Bankműveletekkel kapcsolatos üzletszabályzatában, a jelen Megbízási Szerződésre vonatkozó jogszabályokban, valamint
a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
9.4. A Megbízási Szerződés módosítása esetén a módosított szerződésre a módosításkor hatályos üzletszabályzatok rendelkezéseit
kell alkalmazni.
9.5. Amennyiben a Megbízó a Megbízás alapján kibocsátott Bankgarancia módosítását kéri, az erről szóló nyilatkozatot a
megváltozott adatokat, illetve feltételeket tartalmazó 3. számú melléklet szerinti „Bankgarancia Megbízási Szerződés módosítása”
című formanyomtatványon kell a Bankhoz benyújtania, a Megbízási Szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.
9.6. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízási Szerződés fennállása alatt a Bank által kért tájékoztatást postafordultával megadja,
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Bankkal írásban haladéktalanul közli, ha pénzügyi, anyagi vagy bármely más
körülményeiben olyan változás áll be, amely e szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését korlátozza, illetve terhesebbé teszi.
9.7. Szerződő felek vállalják, hogy a Megbízási Szerződés lebonyolításával megbízott alkalmazottaik nevéről és telefonjáról
kölcsönösen tájékoztatják egymást.
9.8 Jelen Megbízási Szerződés három, illetve ha a Kötelezett és a Megbízó nem azonos személy négy eredeti példányban készült,
amelyből egy példány a Megbízót, egy példány a Megbízótól eltérő Kötelezettet, két példány a Bankot illeti.
10. A Megbízó nyilatkozatai
10.1. A Megbízó kijelenti, hogy a Kérelemben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá, a szolgáltatott
információkon kívül semmi olyan, a bírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek
befolyásolják a Kérelem elbírálását.
10.2. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban bekövetkező változásokat a Banknak haladéktalanul bejelenti.
10.3. A Megbízó kijelenti, hogy az 1X1 Betétfedezetű Bankgarancia Megbízási Szerződés feltételeit elolvasta, azokat megismerte és
magára nézve kötelezőnek fogadja el.
10.4. A Megbízó kijelenti, hogy az üzletszabályzatok egy-egy példányát jelen Megbízási Szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve
azt megelőzően átvette.
10.5. A Megbízó kijelenti, hogy a Bank vonatkozó üzletszabályzatait megismerte, az abban írtakat - különös tekintettel a
Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat VIII. fejezet 34. pontjában
(Alkalmazandó jog és a jogviták eldöntése), valamint a Hitelműveletek végzéséről szóló üzletszabályzat 4.4, 5., 6.2., 6.3., 6.4. és 7.
pontjában felsoroltakra - kifejezetten elfogadja.
10.6. A Megbízó kijelenti, hogy csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás sem a Megbízó, sem a vállalkozás tagjai ellen, továbbá
végelszámolási eljárás a Megbízó ellen nem indult, nincs folyamatban és eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.
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10.7. A Megbízó kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az MKB Bank Zrt. a jövőben aktuális akcióiról, ajánlatairól értesítse, és
adatait e célból nyilvántartsa és kezelje.
A Szerződő Felek jelen Megbízási Szerződést, annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal és elhangzott
üzleti nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látják el.

........................, 20.............................
MKB BANK ZRT.
.............................................

..................................................

(Megbízó/Kötelezett)

(Bank)

.................................................
(Kötelezett)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás: .....................................................

Aláírás: .....................................................

Név: ..........................................................

Név: ..........................................................

Lakcím: ....................................................

Lakcím: ....................................................

Mellékletek:
1. számú melléklet: Bankgarancia Nyilatkozat Tervezet
2. számú melléklet: Bankgarancia Megbízási Szerződés módosítására irányuló megállapodás
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Igénylő vállalkozás
által nyújtott
betétfedezet esetén

1.
2.
3.
4.

5.

Igénylő

Igénylő

Társas
vállalkozás
esetén
Egyéni cég
esetén
Egyéni
vállalkozó
esetén
Társas
vállalkozás
esetén
Egyéni cég
esetén
Egyéni
vállalkozó
esetén
Betét fedezetet
nyújtó
természetes
személy esetén

A Bankgarancia kérelemhez benyújtandó, illetve bemutatandó dokumentumok köre

Természetes személy
által nyújtott betétfedezet esetén

30 naptári napnál nem régebbi, eredeti cégkivonat hiteles másolata, illetve amennyiben módosítás van
folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelem másolati példánya
Utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által
ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett társasági szerződés/ alapító okirat
Egyéni vállalkozói igazolvány
Aláírási címpéldány
(1) mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő
melléklet, amennyiben előírás a könyvvizsgálói
Az utolsó egy lezárt pénzügyi év
jelentés
- adózási és könyvvezetési módja szerinti,
(2) csak EVA bevallást készítő Bt, Kkt, egyéni
- valamennyi dokumentum tekintetében
cég vagy egyéni vállalkozó esetében
cégszerűen aláírt,
(3) egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén
- legalább Cégbírósághoz vagy Nemzeti Adó- és
(- március 1-től az előző évre vonatkozóan csak
Vámhivatalhoz (NAV) benyújtott
végleges, lezárt beszámoló fogadható el;
● Éves beszámoló (1) és az annak alapjául
- az előző naptári évben alakult Igénylő esetében
szolgáló főkönyvi kivonat
mindenképpen lezárt beszámoló szükséges)
● Egyszerűsített éves beszámoló (1) és az annak
(- február 16-tól az előző évre vonatkozóan csak
alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
végleges, lezárt EVA/SZJA bevallás fogadható el;
● EVA bevallás (2)
- az előző naptári évben alakult Igénylő esetében
● SZJA bevallás (3)
mindenképpen végleges, lezárt EVA/SZJA
bevallás szükséges)
(1) mérleg és eredménykimutatás vagy
eredménylevezetés, kiegészítő melléklet,
amennyiben előírás a könyvvizsgálói jelentés
(2) csak EVA bevallást készítő Bt, Kkt, egyéni
Az utolsó - a vállalkozás működési idejétől
cég vagy egyéni vállalkozó esetében
függően - lezárt pénzügyi év
(3) egyéni cég vagy egyéni vállalkozó esetén
- adózási és könyvvezetési módja szerinti,
(Az igénylés naptári évében alakult - kezdő - valamennyi dokumentum tekintetében
vállalkozás esetén nem szükséges, az Igénylő
cégszerűen aláírt,
- legalább Cégbírósághoz vagy Nemzeti Adó- és lapon a gazdálkodási adatok kötelezően
feltüntetendőek.)
Vámhivatalhoz (NAV) benyújtott
● Éves beszámoló (1) és az annak alapjául
Amennyiben az Igénylő vállalkozás az
szolgáló főkönyvi kivonat
előző naptári évben alakult, és a kérelmet a
● Egyszerűsített éves beszámoló (1) és az annak pénzügyi beszámoló határidejét megelőzően
alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
(május 31.) nyújtja be, úgy az előző évről
● EVA bevallás (2)
szóló főkönyvi kivonat benyújtása
● SZJA bevallás (3)

szükséges a hiteligénylő vállalkozás
részéről. Egyéni vállalkozó esetén a
bevételi nyilvántartás benyújtása szükséges.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Amennyiben a hitelkérelem időpontja és az utolsó lezárt pénzügyi év között már újabb egy pénzügyi év
eltelt, de a végleges, lezárt pénzügyi beszámoló még nem készült el, akkor az előző pénzügyi év eredeti
és cégszerűen aláírt
- előzetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
- előzetes egyszerűsített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat is.
(március 1-től az előző évre vonatkozóan csak lezárt beszámoló fogadható el.)
Amennyiben az Igénylő vállalkozás az előző naptári évben alakult, akkor mindenképpen lezárt cégszerűen ellenjegyzett, szükség szerint auditált, legalább a Cégbírósághoz benyújtott - pénzügyi
beszámoló benyújtása szükséges.)
A tárgyév első napjától az Igénylés benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló,
eredeti és cégszerűen aláírt
- előzetes éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat
- előzetes egyszerűsített éves beszámolója és az annak alapjául szolgáló főkönyvi kivonat is.
(A tárgynegyedévet követő második hónap 16. napjától kötelező)
De ettől eltérően – ha a hiteligénylő rendelkezésére áll – a negyedévesnél frissebb főkönyvi kivonat is
bemutatható. Nem kötelező, de amennyiben bemutatásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó
dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra.
30 naptári napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított köztartozások
mentességéről szóló eredeti igazolás
Átütemezett köztartozás esetén az átütemezésről szóló Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által
kiállított határozat
Nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) formanyomtatvány
Személyi okmány(ok) és adókártya
Ügyfél által ellenjegyzett, eredeti Bankgarancia Nyilatkozat
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3. számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSÁRA
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a
Cég neve:
Rövidített cégnév:
Székhelye, fióktelepe:
Fő tevékenységi köre:
Cégjegyzék helye és száma:
Adószáma:
KSH jelzőszáma:
Képviseletében eljár:
Bankszámlaszáma
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
valamint a
MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.
01-10-040952 KSH jelzőszám: 10011922-6419-114-01) mint megbízott (továbbiakban: Bank), (továbbiakban együtt: a
Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a köztük 20______-án ______________ szerződésazonosító számon létrejött
Bankgarancia kibocsátására vonatkozó Megbízási Szerződés ---. pontját az alábbiak szerint módosítják, illetve a
_______. ponttal egészítik ki.
2.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

3.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

4.

Jelen szerződésmódosítás három eredeti példányban készült.

Budapest, 20………

.............................................
(Megbízó/Kötelezett)

..................................................
(Bank)

.................................................
(Kötelezett)
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