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K&H
A JELEN BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSI MEGBIZÁSI KERETSZERZŐDÉS (a továbbiakban: a „Szerződés”)
2012. április 23. napján jött létre a
(1)

NEMZETI
INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ
RESZVENYTARSASAG, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01 10 041633 számon
bejegyzett társaság, amelynek bejegyzett székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószáma:
10585560-2-42, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számla száma: 10403239-0002718300000001, mint megbízó (a továbbiakban: az „Ugyfél”), és a

(2)

K&H BANK ZRT. amely a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett
magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., mint
garancia kibocsátó (a továbbiakban: a „Bank”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön.. Fél”, együttesen: a „Felek”) között jött létre, az alulírt helyen és
időpontban, az alábbi feltételek szerint.
A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:
I.

A KERET; RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK

1.1.

A Keret
A Keret összege: HUF 100.000.000,- azaz egyszázmillió forint erejéig.
A Keret feltöltődő jellegű.

-

1.2.

A Rendelkezésre Tartás! Időszak
Rendelkezésre Tartási Időszak: tekintettel arra, hogy 2012. május 1. munkaszüneti nap, ezért az
utána következő munkanap, azaz 2012. május 2-től kezdődően 2013. május 2-ig terjedő időszak.
Végső Lejárat Napja: 2016. május 31.

-

-

Jelen bankgarancia keret a folyószámla hitelkeret javára átjárható 100.000.000 forint erejéig oly módon,
hogy a BUDI -I 2- 004910D sz. Folyószámla hitelkeretet a Bank automatikusan csökkenti a Hitelfelvevő
által kért kibocsátandó bankgarancia összegével, és a Hitelfelvevő egyúttal tudomásul veszi, hogy a
bankgrancia a jelen bankgarancia keretszerződés alapján kerül kibocsátásra.
Jelen Szerződés szerint rendelkezésre tartott éven túli bankgarancia keret kihasznált része valamint a
folyószámla hitelkeret kihasznált részének együttes összege azonban nem haladhatja meg a
2.590.000.000,-Ft keretösszeget.
1.3. A Bank a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően garancia-keretet (a továbbiakban: a „Keret”)
tart az Ügyfél rendelkezésére, amely alapján a Bank a Rendelkezésre Tartási Időszak alatt az Ügyfél
megbízása alapján Bankgaranciá(ka)t bocsát ki, azzal, hogy
(a)
a Bank által kibocsátott azon Bankgaranciák együttes összege (a) amelyek alapján a Banknak
még fizetési kötelezettsége keletkezhet; vagy (b) amelyek alapján a Banknak fizetési kötelezettsége
keletkezett, de azokat az Ugyfél még nem térített meg a Bank számára a Szerződésben foglaltak
szerint, egyetlen pillanatban sem haladhatja meg az Ugyfélszerződésben meghatározott keretösszeget
(a továbbiakban: a „Keretösszeg”); és
(b)
az a legutolsó nap, amelyen a Banknak egy Bankgarancia alapján fizetési kötelezettsége
keletkezhet, egyetlen Bankgarancia esetében sem eshet a Végső Lejárat Napja utáni időpontra;
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1.4. A Szerződés alapján kibocsátott Bankgarancia összegét, ha annak érvényességi ideje lehívás
nélkül lejárt, és/vagy a még le nem járt érvényességi idejű Bankgarancia részösszegét, ha a
Bankgaranciában meghatározott részösszeg lehívására nyitva álló határidőn belül lehívás nem történt,
az Ugyfél automatikusan újból igénybe veheti olyan módon, hogy ezen összeg(ek) terhére, a Szerződés
rendelkezései szerint az Ugyfél részére újabb Bankgaranciákat lehet kibocsátani.
1.5. Az Üj~ ind~lkezésre T~Wáiíld
~ egy
megfelelőképpen kitöltött Kibocsátási Megbízást ad át a Banknak. A Keret igénybevételének minden
esetben feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott előfeltételek mindegyike teljesüljön. A
Kibocsátási Megbízás csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha:
(a)
meghatározza a kibocsátani kért Bankgarancia Kibocsátási Napját, amely a Rendelkezésre
Tartási Időszak egy Munkanapjára esik;
(b)
meghatározza azt az alapjogviszonyt (és annak kötelezettjét), amellyel kapcsolatosan a
Bankgaranciát kibocsátani kéri;
(c)
meghatározza a kibocsátani kért Bankgarancia típusát;
(d)
pontosan megjelöli azt a kedvezményezettet, akinek a javára a Bankgaranciát kibocsátani kéri;
valamint meghatározza, hogy a kibocsátott Bankgaranciát a Bank az Ügyfél vagy a kedvezményezett
számára juttassa el;
(e)
meghatározza a kibocsátani kért Bankgarancia összegét, amely akkora összeg, amely az azon
Kibocsátási Napon már kinnlevő és még később kibocsátandó többi Bankgarancia összegével együtt
nem haladja meg a Keretösszeget;
(f)
pontosan meghatározza a garancia érvényességi idejét (lejáratának napját), amely nem
haladhatja meg a Végső Lejárat Napját (ha ilyen az Ügyfélszerződésben meghatározásra került);
(g)
legkésőbb a benne meghatározott Kibocsátási Napot megelőző 3. munkanapon de. 10 óráig a
Bank kézhez vette;
(h)
pontosan meghatározza azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek teljesülését vagy
bekövetkezését (mint az általa történő fizetés feltételét) a kibocsátani kért Bankgaranciában feltüntetni
kéri.
Az olyan Kibocsátási Megbízás, amely nem felel meg a fenti feltételek mindegyikének, érvénytelennek
tekintendő, kivéve, ha a Bank bármely feltétel teljesüléséről kifejezetten lemond.
A Rendelkezésre Tartási Időszak utolsó napján záráskor a Keret igénybe nem vett része automatikusan
törlésre kerül.
1 .6. Feltéve, hogy a Szerződésben foglalt Előfeltételek mindegyike teljesül, a Bank a Kibocsátási
Megbízásban meghatározott Bankgaranciát az adott Kibocsátás Napján kibocsátja, és a megbízásban
megjelölt módon gondoskodik a megadott címzett részére történő lehető leghamarabbi kézbesítésről.
1.7.

Önálló kötelezettség
A Bank Bankgaranciában foglalt fizetési ígérete önálló kötelezettségvállalás. A Bankgarancia alapján
teljesített fizetéssel a Bank nem igazolja a Bankgarancia kedvezményezettje által benyújtott fizetési
igény (lehívás) jogszerűségét vagy megalapozottságát, és semmilyen körülmények között nem köteles
a Bankgarancia kedvezményezettje és az Ugyfél (vagy valamely harmadik személy) között fennálló
alapjogviszony vizsgálatára. A Bank a Bankgarancia alapján teljesített fizetését megelőzően kizárólag a
Bankgaranciában esetlegesen meghatározott feltételek teljesülését vizsgálja. A bankgarancia összege
teljes kifizetésének esetén kívül a Bank fizetési kötelezettsége a Bankgarancia lejárata előtt csak akkor
szűrihet meg, ha függetlenül attól, hogy a Bankgarancia eredeti példányát a Bankhoz visszajuttatták-e
vagy sem a bankgarancia kedvezményezettje írásban lemond a bankgarancia igénybevételének
(lehívásának) jogáról.
-

-

1.8.

Megtérítési igény
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Az Ügyfél a Bank felszólítása alapján köteles haladéktalanul mindazt az összeget megtéríteni a Bank
számára, amelyet a Bank egy Bankgarancia alapján kifizet a Bankgarancia kedvezményezettje részére
(a továbbiakban: a „Garancia Kifizetés”), azon a Munkanapon, amelyen a Garancia Kifizetést a Bank
teljesíti. A Bank azonnal írásbeli értesítést küld az Ugyfél részére arról, ha egy Bankgarancia alapján
lehívást kapott annak kedvezményezettjétől, és részére fizetést fog teljesíteni, és egyúttal felhívja az
Ugyfelet arra, hogy fizesse meg ugyanazt az összeget (ugyanazon értéknappal). Amennyiben az Ugyfél
e kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank az Ugyfél által meg nem térített Garancia Kifizetés
összegét automatikusan lejárt kölcsönként tartja nyilván, és a Bank Hirdetményében meghatározott
késedelmi kamatot számolja fel utána. Az Ügyfél jelen bekezdésben foglalt megtérítési kötelezettsége
fennmarad a Végső Lejárat Napját követően is mindaddig, amíg a megtérítési kötelezettség teljes
mértékben teljesítésre nem kerül.
1.9.

Megtérítési összeg kötelező elhelyezése
Szerződésszegés bekövetkezése esetén, továbbá minden olyan esetben, amikor az Ügyfél pénzügyi
helyzetének romlása miatt az esetleges jövőbeni Garancia Kifizetés összegének megtérítésére nem lesz
képes (i) a Bank jogosult a még fel nem használt Keret igénybevételére irányuló kérés teljesítését,
további, a Keret terhére kért garancianyilatkozatok kiadását megtagadni és (ii) az Ugyfél a Bank kérése
alapján köteles arra, hogy a Bank á~al erre a célra megadott elkülönített számlára fizessen be egy
akkora összeget (a „Megtérítési Összeg”), amely megfelel az ugyanazon időpontban kinnievő
Bankgaranciák alapján lehetséges maximális fizetési kötelezettség összegének. A Megtérítési Összeget
a Bank visszafizeti az Ugyfél részére abban az időpontban, amikor a Bank összes, Bankgaranciák
alapján fennálló feltételes fizetési kötelezettsége megszűnt (azaz a Bankgaranciák alapján nem
keletkezhet további fizetési kötelezettsége), feltéve, hogy a kinnlevő Bankgaranciák feltételei alapján a
bennük megjelölt kedvezményezettek nem jelentettek be fizetési igényt (lehívást). Amennyiben a Bank a
Bankgaranciák alapján fizetést teljesít, a Megtérítési Összeget az Ügyfél fenti 1.8. pontban foglalt
megtérítési kötelezettségének kielégítésére fordítja, és csak az ezt követően (esetlegesen) fennmaradó
összeget fizeti vissza az Ugyfél részére. A Bankot a jelen pont alapján megillető jogok gyakorlása nem
zárja ki a Szerződés alapján őt egyébként megillető jogorvoslati lehetőségek gyakorlását.

2.

DÍJAK

2.1.

Garancia Díj
Az Ügyfél a Bankgaranciák kibocsátásának ellenértékeként köteles Garancia Díjat fizetni, melynek
-

-

3.

Alapja: az adott Bankgarancia összege
Mértéke: évi 2,50 %
Esedékessége: évente, úgy, hogy az első fizetés legkésőbb a Kibocsátás Napján, minden további
fizetés az adott évben, a Kibocsátás Napjának megfelelő naptári napon
Megfizetés módja: a Folyószámla automatikus banki megterhelése az esedékességkor. A
Garanciadíj megfizetése a bankgarancia kibocsátásának előfeltétele.

Szerződés megszűnése
3.1 Szerződés megszűnik, ha a Szolgáltatással kapcsolatban mindkét Fél maradéktalanul teljesítette
kötelezettségeit, és a Feleknek egymással szemben, a Szerződés alapján további kötelezettsége már
nem is keletkezhet.
3.2. A Felek a jelen szerződést indokolás nélkül 6 hónapos felmondási idővel szűntethetik meg a másik
Félhez intézett felmondó nyilatkozattal.
3.3. A szerződés rendkívüli felmondással történő azonnali hatályú felmondására kizárólag a Ptk. 525.~
(1) d) és (e) pontja valamint az 525. ~ (2) c) pontja szerinti okokból, illetve akkor kerülhet sor, ha a jelen
Szerződésben szerződésszegésként meghatározott események bármelyike bekövetkezik, továbbá
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amennyiben a jelen szerződés aláírásától számított negyedik hónap végén, valamint a továbbiakban
négyhavi átlagban a folyószámlahitel átlagos kihasználtsága nem éri el az 50%-ot. Ezen legutolsó
felmondási esemény esetén az Ügyfél a fennálló tartozását 6 hónapon belül köteles a Banknak
visszafizetni.
3.4. Bármely okból szűnik meg a Szerződés, az önmagában nem jelenti azt, hogy a Szerződés alapján
a Feleket megillető bármely követelés vagy annak érvényesítési lehetősége is megszűnik.
4.

Az Ügyfél jogszavatossági nyilatkozatai
Az Ügyfél a Bank felé az alábbi nyilatkozatokat teszi és a következőket vállalja:
4.1. A Szerződés jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségvállalását jelenti, amely hatályos,
és a benne foglalt feltételeknek megfelelően vele szemben kikényszeríthető.
4.2. Az Ügyfél jogosult megkötni a Szerződést, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket,
megszerzett minden szükséges jóváhagyást, engedélyt és megtett minden szükséges lépést annak
érdekében, hogy a Szerződést, valamint a benne megfogalmazott ügyletet érvényesen megkösse, és
az abból eredő kötelezettségeit teljesítse.
4.3. Az Ügyfél nem esett olyan szerződésszegésbe egyetlen szerződés vonatkozásában sem
(amelynek szerződő fele, vagy amely rá nézve kötelező erejű lehet), amely befolyásolhatná a Ugyfél
azon képességét, hogy teljesítse a Szerződés szerinti kötelezettségeit, vagy betartsa annak
rendelkezéseit.
4.4. Szerződés, és a benne foglalt ügylet megkötése és teljesítése nem áll összeütközésben (a)
semmilyen jogszabállyal, rendelkezéssel, vagy bírósági, hatósági határozattal; illetve (sem most, sem a
jövőben) (b) az Ugyfél társasági dokumentumaival (ha ilyenek vannak); vagy (c) az Ugyfél
kötelezettségét megtestesítő bármely szerződéssel vagy más dokumentummal.
4.5. Az Ügyfél Szerződés szerinti kötelezettségei a kielégítési sorrend tekintetében legalább egyenlő
besorolást és elbírálást élveznek, és fognak élvezni az egyéb biztosítatlan, és nem alárendelt
kötelezettségeivel, kivéve azokat, amelyek jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget.
4.6. Az Ügyfél által a Bank számára átadott pénzügyi kimutatások (a) a vonatkozó számviteli
előírásoknak megfelelően készültek; és (b) valós képet adnak az Ugyfélnek a kimutatás időpontjában
fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint azt az időpontot követően nem történt lényeges hátrányos
változás a pénzügyi helyzetében.
—

—

4.7. A Szerződéssel összefüggésben a Banknak átadott minden információ, jelentés, kimutatás valós
és pontos volt és marad minden vonatkozásban, és nem maradt ki belőlük semmilyen tény, ami
félrevezetővé tenné a benne foglalt kijelentéseket.
4.8. Az Ügyfélnek nincsenek jelentős adósságai, és általa nyújtott biztosítékai azokon túl, amit a Bank
számára írásban feltár.
4.9. Nincs sem rendes bíróság, sem választottbíróság előtt folyó peres és nemperes eljárás, és nincs
közigazgatási eljárás sem folyamatban (illetőleg az Ugyfél legjobb tudomása szerint ilyen nincs is
függőben, ~ nem is fenyeget), amely kedvezőtlen kimenetele esetén lényegesen hátrányos hatással
lenne az Ugyfél üzletmenetére, pénzügyi helyzetére, vagy azon képességére, hogy a Szerződésből
eredő kötelezettségeit teljesítse.
4.10. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségei a kielégítési sorrend
tekintetében mind most, mind a jövőben legalább egyenlő elbírálás alá essenek minden egyéb jelenlegi
és jövőbeli biztosítatlan és nem alárendelt kötelezettségével, kivéve azokat a kötelezettségeket,
Kézjegyek:
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amelyek valamely jogszabály erejénél fogva élveznek elsőbbséget. Az Ügyfél továbbá kötelezettséget
vállal, hogy ha akár ő maga, akár az ő javára bármely harmadik személy biztosítékot nyújt az Ugyfél
más hitelezőjével szemben fennálló tartozásának visszafizetésére (akár részben vagy egészben), akkor
ugyanezen biztosítékokat, vagy a Bank megítélése szerint ezekkel egyenértékű biztosítékokat a Bank
számára is felajánlja. (pan passu)
4.11. Az Ügyfél a jelen Szerződés alapján kibocsátott bankgaranciákon kívül újabb finanszírozási
igényéről köteles a Bankot előzetesen írásban értesíteni. Az újabb finanszírozásban való részvételi
szándékát a Bank köteles az Ugyféllel írásban közölni az igénybejelentés napjától számítva legkésőbb
30 napon belül. A Bank nemleges írásbeli válasza illetve a 30 nap eltelte után nyílik meg az Ugyfél
részére a lehetőség egy alternatív külső banki forrás igénybevételére. Az Ugyfél egy harmadik személy
hitelező bárkivel
ideértve magát is szembeni követelése biztosításául nem létesít semmiféle
biztosítékot (különösen, de nem kizárólagosan: zálogjog, bármely fajtája óvadék, biztosítéki célú
tulajdonátruházás követelések és egyéb vagyontárgyak tekintetében, (készfizető) kezesség, garancia,
komfort levél, azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás. A jelen pontban
meghatározott hitelfelvételi tilalom nem vonatkozik a tulajdonos által a Ugyfél részére nyújtandó
hitelekre. Továbbá az azonnali beszedési megbízás benyújtásának a megtiltása nem vonatkozik azokra
az esetekre, amikor ezt az Ajánlatkérő számára a Közbeszerzési törvény Írja elő. (negative pledge)
—

-

4.12. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomása szerint nincs vele szemben olyan intézkedés vagy eljárás
folyamatban, amely lényeges hátrányos hatáshoz vezetne. Jelen szerződés értelmezésében lényeges
hátrányos hatásnak minősül minden olyan, valamely esemény, vagy körülmény által kiváltott hatás,
amely lényegesen hátrányos lehet a Ugyfél pénzügyi, gazdasági, piaci helyzetére, vagy vagyoni
körülményeire, és a Ügyfél azon képességére, hogy a jelen szerződés alapján fennálló fizetési
kötelezettségeit teljesítse.
4.13. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában a Magyar Állam 100%-os
tulajdonában áll. Az Ugyfél vállalja hogy a Szerződés fennállása alatt a Magyar Állam közvetlen Illetve
közvetett tulajdonosi részesedése 100% alá nem csökken. Amennyiben megváltozik a Magyar Állam
100%-os közvetlen Illetve közvetett tulajdonosi részesedése a Ugyfélben, a Banknak joga van a 3.3-as
pontban meghatározott feltételeknek megfelelően felmondani a Szerződést. (Tulajdonosi Klauzula)
4.14. Az Ügyfél vállalja azt, hogy a Ügyfél hitelképességének a megállapításához Bank részére átadja
az auditált éves pénzügyi beszámolóját, annak elkészültét követő 5 hónapon belül.
4.15. A fenti szavatossági nyilatkozatok (a) a Szerződés megkötésének időpontjában megtettnek;
továbbá (b) minden olyan napon megismételtnek tekintendők, amely napokon az Ugyfél a Szerződés
alapján Szolgáltatást vesz igénybe a Banktól.
5.

Biztosítékok
Biztosítéki szerződés megnevezése: Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás benyújtására
-

-

Kiállító: Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
a bankszámlát vezető hitelintézet neve: ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe
Kiállítás dátuma: 2012. április.
a bankszám Ia száma: 13700016-01527010-00000000
13700016-01527027-00000000
13700016-01527058-00000000
a bankszámlát vezető hitelintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
a bankszámla száma: 10900028-00000005-31830004
Kiállítás dátuma: 2012. április.
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a bankszámlát vezető hitelintézet neve: K&H Bank Zrt.
a bankszámla száma: 10403239-00027183-00000001
10403239-00027184-00000000

-

-

-

Kiállítás dátuma: 2012. április.

Az Ügyfél kötelezettségei
6.1 Valamennyi esedékes tőke, kamat vagy egyéb jogcímen fennálló tartozását azok esedékessége
szerint megfizetni.
6.2. A gazdasági, pénzügyi helyzetében, szervezetében, és egyéb a Szerződésben foglaltak
teljesíthetőségét érinthető körülményben bekövetkezett vagy várható változásról a Bankot
amennyiben a változás természetéből adódóan lehetséges előre, egyébként pedig a változásról való
tudomásszerzést követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. (általános tájékoztatási kötelezettség)

-

-

6.3. Minden előre nem várt, rendkívüli lényeges eseményről, vagy változásról, amely gazdasági
helyzetét, szervezetét, vagy működését és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését
veszélyezteti, a Bankot haladéktalanul értesíteni. (rendkívüli értesítési kötelezettség)
6.4. A tudomásszerzését követően azonnal értesíteni a Bankot minden, a 4.12. pontban meghatározott
lényeges hátrányos hatásnak minősülő, illetve a 7. pont szerinti szerződésszegési esemény
bekövetkezéséről, vagy körülmény felmerüléséről. Azonnal értesíteni a Bankot minden olyan lényeges
eseményről, amely hátrányosan érinti, vagy csökkenti azon képességét, hogy a szerződésben vállalt
kötelezettségeit teljesítse. (értesítés szerződésszegési eseményről)
Szerződésszegés és következményei
A Bank a Szerződést szerződésszegés esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani. Jelen szerződés
alkalmazásában szerződésszegésnek minősül:
7.1. Az Ügyfél az esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Banknak, amely a
szerződés alapján fizetendő, és a Bank erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított
tizenöt munkanapon belül az adott összeget nem fizeti meg Bank részére; vagy
7.2. Az Ügyfél nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét, és a Bank ezzel
kapcsolatos írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt munkanapon belül a
mulasztását nem orvosolja; vagy
7.3. Az Ügyfélnek a szerződésben vállalt, vagy azt követően adott jogszavatossági nyilatkozatai vagy az
Ügyfél által a Banknak adott pénzügyi információk valótlannak bizonyulnak ahhoz a tényleges
helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennállt;
vagy
7.4. Az Ügyfél ellen jogerős határozat alapján csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás
indul.
7.5. A Szerződés azonnali hatállyal történő felmondása a Garanciakeret rendelkezésre tartásának, a
Bank Bankgarancia kibocsátására vonatkozó kötelezettségének egyidejű megszűnését, továbbá az
Ugyfél valamennyi, jelen Szerződésből fakadó kötelezettségének azonnali esedékessé válását
eredményezi, mely kötelezettségeket az Ugyfél pedig köteles haladéktalanul megfizetni a Banknak.
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7.6 Szerződésszegés bekövetkezése esetén (és annak bekövetkezését követően bármikor, ha az nem
került orvoslásra, vagy a Bank nem adott felmentést az alól) a Bank, egyéb jogorvoslati lehetőségeit
nem érintve, azonnali hatállyal:
(a) felfüggesztheti az Ügyfél által a Banknak átadott bármely
terhére szóló
fizetési megbízás teljesítését (függetlenül
Szerződésszegés felmerülése előtt vagy után került benyújtásra
nem felel az Ügyfél által esetlegesen ennek következtében
veszteségért; és/vagy

az Ügyfél Banknál vezetett számlája
attól, hogy a fizetési megbízás a
a Bankhoz); ebben az esetben a Bank
elszenvedett semmilyen kárért vagy

—

-

(b) az Ügyfél részére devizában teljesített Szolgáltatást, illetve az Ügyfél devizában fennálló tartozását
attól függetlenül, hogy az lejárt-e már vagy nem egyoldalú döntéssel forintra konvertálhatja az aznap
érvényes hivatalos MNB árfolyamon, és a továbbiakban így tarthatja nyilván, valamint a forint alapú
Szolgáltatásokra vonatkozó kamat- és egyéb feltételeket alkalmazhatja; és/vagy

—

—

-

(c) megtagadhatja a Szerződés alapján az Ügyfél részére teljesítendő Szolgáltatás nyújtását, illetve
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, amely alapján a Szerződésből a Bankot terhelő
valamennyi kötelezettség azonnal megszűnik; és/vagy
(d) bármely fizetési kötelezettséget esedékessé nyilváníthat, az addig felhalmozódott kamatokkal és
díjakkal együtt, amely alapján azok azonnal esedékessé és fizetendővé válnak; és/vagy
(e) az Ügyfelet Biztosíték elhelyezésére vagy a Biztosíték kiegészítésére kötelezheti; és/vagy
(f) gyakorolhatja a Biztosítékok bármelyike vagy mindegyike alapján fennálló jogait (saját döntése
szerinti sorrendben és mértékben); és/vagy
(g) élhet mindazon jogával és lehetőségével, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági
rendelkezések lehetővé tesznek.
8.

Közreműködő igénybevétele
8.1.
A Bank jogosult a működéséhez és jogainak érvényesítéséhez harmadik személy
közreműködését igénybe venni, ha ez a legjobb belátása alapján, vagy az Ügyfél károsodástól való
megóvása, illetve saját követelése biztonsága és érvényesítése érdekében szükséges.
8.2.
A Bank az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a
közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Bank felelőssége a közreműködő feleiősségéhez
igazodik. Az Ugyfél utasítása alapján kiválasztott közreműködő eljárásáért a Bank nem vállal
felelősséget.
8.3
Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank
jogosultságának gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett szakértő harmadik
személyek közreműködését vegye igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik személyeknek
történő, és banktitoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a banktitok megsértését.

9.

Együttműködés, tájékoztatás
9.1. A Bank és az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően, egymás érdekeit a lehető
legteljesebb mértékben figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében a Bank és az Ugyfél
egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából jelentős valamennyi
körülményről, tényről; továbbá az egymáshoz intézett kérdésekre ha az ügy jellegéből, vagy a
rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik
haladéktalanul válaszolnak, valamint
-

-
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felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra, illetve
körülmények lehetővé teszik orvosolják azokat.

—

amennyiben a

—

9.2. Nem érintve a 9.1. pontot, a Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek egymást írásban értesíteni
elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, a Szerződéssel kapcsolatban eljáró képviselőjük
megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő lényeges változásról.
9.3. Az Ügyfél köteles a Bankkal való kapcsolatára vonatkozó információkat ha azokat a Bank a
Szerződéskötéskor vagy bármely egyéb időpontban, bármely módon ilyennek minősítette bizalmasan
kezelni.
—

-

9.4. A Bank jogosult az Ügyféltől az Ügyfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Bank vállalásainak
teljesítése érdekében az Ugyfél személyi, betét, hitel, és kockázati adataira vonatkozó, üzleti titkait nem
sértő, összevont tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen
dokumentumok különösen: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az éves beszámolók.
9.5. Ügyfél köteles a rendelkezésére álló felhatalmazások birtokában és a hatáskörrel rendelkező
szerve jóváhagyását követően haladéktalanul tájékoztatni a Bankot az átalakulási, kiválási, szétválási,
egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, ezek megtörténtéről,
valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga
ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak.
9.6. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Bank részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és
nem vezethetnek a Bank megtévesztésére. A Bank jogosult az Ugyfél által szolgáltatott adatok
valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni.
9.7. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a mulasztó fél
viseli.
10.

Adatvédelem, adatkezelés
10.1. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a mindenkor
hatályos adatvédelmi jogszabályok és a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint az Ugyfélnek a Bankhoz
benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá
minden, bármely formában létrejött személyes, betét- és hiteladatait a Bank által nyújtott szolgáltatás
jellegétől függően nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza. Ezeket az adatokat a Bank a Szerződés jellegétől
függően jogosult felhasználni kockázatelemzési, és mérséklési célokra, továbbá az Ugyféllel történő
elszámolás céljából, valamint a Szerződésben az Ugyfél részéről felmerülő kötelezettségek és
jogosultságok igazolására.
10.2. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Szerződés
megszűnése után tíz évig az Ügyfélnek a szerződési ajánlattal és a Szerződéssel kapcsolatos
személyes, hiteladatait, amennyiben a későbbiekben az Ugyfél hitel-vagy hiteljellegű szerződést köt a
Bankkal, kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje.
10.3. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a szerződéses
ajánlattal és a Szerződéssel kapcsolatban nyilvántartott adatait hozzáférhetővé tegye és átadja a K&H
Faktor Zrt., a K&H Lízingcsoport tagjai (különös tekintettel a K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing
Zrt.-re, K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re, K&H Ingatlanlizing Zrt.-re, K&H Autópark
Bérleti és Szolgáltató Kft.-re), valamint a KBC Bank NV, és a KBC Global Services Magyarországi
Fióktelepe részére. Az adatok átadásának célja az Ugyfél által igénybevett szolgáltatás jellegétől
függően hitel- és ügyfélminősítés, kockázatelemzés- és értékelés, ellenőrzés, informatikai rendszerek
karbantartása és fejlesztése, a Bank szolgáltatásnyújtásának elősegítése, szolgáltatások közvetlen
felajánlása az Ugyfél részére, az Ugyfél hatékony kiszolgálása, továbbá számvitellel, pénzmosás
megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos- és egyéb jogszabályi kötelezettségek
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teljesítésének kölcsönös előmozdítása. A Bank kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő
ügyféladatok kezelése, valamint ezen adatoknak az Európai Unió területén kívülre, harmadik
országokba történő továbbítása során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével jár eL
10.4. Az Ügyfél hozzájárul adatai számítástechnikai eszközzel történő automatizált feldolgozásához és
értékeléséhez, s amennyiben a feldolgozás kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott, a Bank
az érintett álláspontjának kifejtésére lehetőséget biztosít.
10.5. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy ha az Ügyfél a
telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást ad, a Bank az Ü9yfél adatait, és magát a
kommunikációt teljes részletességgel rögzítse és tárolja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott
beszélgetéseket is. Az ily módon rögzített információ felhasználására a Bank kizárólag elszámolási és
biztonsági okból jogosult.
10.6. A Bank olyan tevékenységének végzésére, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy
adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezés keretében más
szervezetet bízhat meg. A Hpt. vonatkozó rendelkezései alapján nem jelenti a banktitok megsértését
banktitoknak minősülő adatok átadása e szervezetek számára. A Bank biztosítja, hogy e szervezetek
gondoskodjanak a Ügyfél adatainak az adatvédelmi és banktitokra vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos kezeléséről.
11.

Információnyújtás
11.1. A Bank az Ügyfél megbízása alapján, az általa használt, és az Ügyféllel előzetesen
megismertetett típusszöveg szerinti bankinformációt ad harmadik személy részére. Ez az
alapinformáció csupán az Ügyfél gazdálkodásának általános banki megítélését tartalmazza.
11.2. A fentieket meghaladó adatokat tartalmazó bankinformációt a Bank harmadik személy részére
kizárólag az Ugyfél kifejezett, írásbeli felhatalmazása alapján, az abban megjelölt keretek között nyújt. A
felhatalmazás lehet eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre szóló, és lehet általános, vagy csak
az információkérők meghatározott körére korlátozott, és abban minden esetben egyértelműen meg kell
jelölni az adandó bankinformáció tartalmi körét. A felhatalmazás alapján adott bankinformációról a Bank
a másolat megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az Ugyfélt.
11.3. A bankinformáció adásának megtagadása a Bank részéről semmiképpen sem jelent az Ügyfélről
alkotott negatív értékelést a Bank ezt az információkérővel is közli és ennek megfelelően az Ügyfél
nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen követelést.
-

-‚

11.4. A Bank az általa nyújtott információ felhasználása során keletkezett kárért kizárólag akkor felel,
ha bizonyítottan valótlan adatot szolgáltatott.
11.5. A Bank a bankinformáció szolgáltatásával az Ügyfélért semmiféle kötelezettséget vagy
felelősséget nem vállal.
12.

Egyéb rendelkezések
12.1. Amennyiben a jelen Szerződésen alapuló valamely fizetési vagy egyéb kötelezettség
teljesítésének időpontja munkaszüneti napra, vagy bankszünnapra esne, akkor az esedékesség
időpontja az ezt követő első banki munkanap.
12.2. Jelen szerződés alapján kiadott Bankgaranciák és díjaik összegére vonatkozóan a Bank
nyilvántartásai az irányadók, ellenkező bizonyításig.
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12.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul
veszik, hogy
a)

a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben
valamelyik fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a
levelezési címe változásáról, és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége
az értesítést elmulasztó felet terheli;
a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek
tekintendők, amennyiben azok ‚nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy ‚elköltözött” vagy
„címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza, kivéve, ha a kézbesítés sikertelenségét
bizonyíthatóan a Magyar Posta Zrt. mutasztása okozta. Az így visszaküldött iratot a második
postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 10. napra vonatkozó hatállyal
kézbesítettnek kell tekinteni.

b)

12.4. A Bank a rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél
személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti
kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződésére
vonatkozik, banktitokként kezel.
A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül a Bank minden vezető tisztségviselőjére és
alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügytéllel kapcsolatos információkhoz a
Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.
A Bank ezen információkról harmadik személynek csak az Ugyfél kifejezett írásbeli meghatalmazása,
vagy jogszabály kötelező előírása esetén adhat felvilágosítást.
-

-

12.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatait a Bank -jelen szerződés létrejöttét követően a Központi
Hitelinformációs Rendszer (KHR) hitelszerződés-nyilvántartó alrendszerének teljes listás adatbázisába
-

továbbítja.

Amennyiben a Bank az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett bankszámlájával szemben fedezethiány
miatt
harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál vagy azzal
egyenértékű devizánál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván, abban az esetben a Bank
az Ugyfél adatait a KHR sorbanállás-nyilvántartó alrendszerének, negatív listás adatbázisába továbbítja.
—

—

Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a szerződés, illetve a követelések sorba
állítása megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli.
—

—

12.6. A Bank előzetes írásbeli értesítése nélkül az Ügyfél nem ruházhatja át, és nem engedményezheti
a Szerződés alapján őt megillető jogokat, illetve kötelezettségeket. A Bank
az Ügyfél egyidejű
értesítése mellett részben vagy egészben bármikor átruházhatja, és engedményezheti azokat a
jogokat és követeléseket, amelyek őt a Szerződés alapján megilletik.
—

-

12.7. Amennyiben a Bank nem érvényesít, vagy nem azonnal érvényesít valamely őt megillető jogot,
vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Bank erről a jogáról lemond. A
Szerződés alapján a Bankot megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat, amelyek a Bankot a
jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.
12.8. Ha szerződő felek bármikor azt állapítják meg, hogy a Szerződés, vagy annak egy része, vagy az
Ügyfél megbízásának végrehajtása jogellenes, a Szerződés, valamint a mindenkor hatályos
jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül a saját belátásuk szerint legmegfelelőbb módon,
haladéktalanul megteszik a szükséges lépéseket a jogellenesség megszüntetése érdekében. Ha a
Szerződés bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a
többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem
akadályozza.
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12.9. A Bank által nyújtott Szolgáltatáshoz vagy teljesített megbízásokhoz kapcsolódó valamennyi
pénzmozgás nyilvántartása és elszámolása szempontjából a Bank üzleti könyvei, és a Bank által vagy a
Bank nevében kiállított bizonylatok az irányadók, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek.
12.10.Jelen szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is a Kbt. 303. ~ szerint lehet
módosítani.
12.11 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Szerződő Feleknél, a Szerződés teljesítésében
közreműködőknél az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. Törvény 4. ~ -a szerint az Állami
Számvevőszék ellenőrzési jogosultsággal bír.
12.12 A Bank köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. ~ -át.
12.13 A Bank Vállalja, hogy a Ptk. 81. ~ -ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem
tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges tartalmáról. A Bank jelen Szerződés
aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését,
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
12.14.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat tárgyalások
útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy a Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.
12. 15. Jelen szerződésben a magyar jog az irányadó. Nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
1.2.16.Jelen szerződés a Felek teljes megállapodását tükrözi, ennek megfelelően a Bank
Uzletszabályzata, Általános Szerződési feltételei és Hirdetményei nem vonatkoznak rá.
12.17. Jelen szerződés 14, azaz tizennégy számozott oldalból áll és 4, azaz négy egymással szó szerint
megegyező példányban készült; 2 példány a Bank, 2 példány az Ugyfél birtokában marad.
Jelen Szerződést a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit
megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.
Kelt: Budapest, 2012. ápriIisV~
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ALÁíRÁSOK
az Ügyfél:

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ Zrt.
cím:
értesítési cím:
tel:
fax:
kapcsolattartó:

1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
+3614594200/6154
+36 1 303 1000
Sári Ildikó pénzügyi és számviteli igazgató

Aláírás
Név: Szabó Zoltán Attila
Beosztás: vezérigazgató
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K&H BANK ZRT.

1095 Buda~st ~chné~r ~don fasor 9
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
(36 1) 236 5647
(36 1)236-8951,
Palanek Adrienn

cím:
értesítési cím:

tel:
fax:
kapcsolattartó:

Aláírás
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.-

~

Név: Bakó Mária

Bakó Mária

Aláírás
.

szerliOr váiÍaíati kapCSOla~t~0
Beosztás: szenior ügyfélkapcsolati menedzser

Név: Demjén Dániel
Beosztás:

menedzser
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M ELLÉK LET
KIBOCSÁTÁSI MEGBíZÁS FORMÁJA
KIBOCSÁTÁSI MEGBÍZÁS
Címzett:

K&H Bank Zrt.
Budapesti Vállalati Régió
Palanek Adrienn figyelmébe

Küldi:

NISZZrt.

Tárgy:

NISZ Zrt.
HUF 100.000.000 összegű,2012. április 23. napján kelt Bankgarancia
Kibocsátási Megbízási Keretszerződés
—

Hivatkozunk közöttünk létrejött fent megjelölt Szerződésre. A Szerződésben meghatározott fogalmak a jelen
értesítésben ugyanazt jelentik.

1.

Ezúton megbízzuk Önöket Bankgarancia kibocsátására, az alábbiak szerint:

Bankgarancia típusa:

[FIZETÉSI/ELŐLEG VISSZAFIZETÉSINÁMFIZETÉSI/
JÓTELJESÍTÉSIIAJÁNLATI GARANCIA]

Összeg:

[ÖSSZEG SZÁMMAL ÉS BETŰVEL]

Kibocsátás Napja:

[DÁTUM]

Kedvezményezett

neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:

Az alapul szolgáló jogviszony meghatározása:

[PÉNZNEM]*

[ ]
[ ]
[ ]
[

]

[

]

Az alapul szolgáló szerződés adatai:
Megnevezése:
Felek:
Kelte:
Azonosítója:
Lejárata:
Érvényességi idő: [DÁTUM]-tól/től [DÁTUM]-ig
A Bankgarancia alapján történő fizetés feltételei:

[A Bankgaranciára vonatkozó további kérésünk: [ESETLEGES ÜTEMEZÉS STB.]]
2.

Megerősítjük, hogy a Szerződésben meghatározott Előfeltételek mindegyike teljesül a jelen Kibocsátási
Megbízás napján.

3. Jelen bankgarancia kibocsátásával a Szerződés 1.1. pontja szerinti a folyószámla-hitelkeret
csökkentést megerősítjük.
*

AZ ÖSSZEGET KÉRJÜK SZÁMMAL És BETŰVEL KuRVA IS MEGJELÖLNI
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4.

Kérjük, hogy a Kibocsátás Napján szíveskedjenek [ALTERNATÍVÁK] [[részünkre] [postal úton, ajánlott
küldeményben] eljuttatni a kibocsátott Bankgarancia eredeti példányát [a Kedvezményezett fenti
címére]] [szabályos meghatalmazást felmutató képviselőnk részére személyesen átadni].

Kelt: [HELYSZÍN, DÁTUM]
Tisztelettel:
[ÜGYFÉL] nevében:

Aláírás’

Aláírás

Név

Név’

Beosztás’

Beosztás’
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