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Kockázatfeltáró Nyilatkozat 

 

Fogyasztó által nyújtott kezességekhez 

 

A jelen nyilatkozatot az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszám: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; adószám: 
10197879-4-44. (a „Bank”) abból a célból készítette, hogy felhívja ügyfelei figyelmét a készfizető 
kezesség vállalásából adódó kockázatokra. A nyilatkozat azon ügyfelek részére kerül átadásra, akik 
készfizető kezességi szerződést kötnek a Bankkal, ezáltal kötelezettséget vállalnak egy másik személy 
(az „Adós”) Bank felé, meghatározott szerződésből vagy szerződésekből, illetve jogviszonyból vagy 
jogviszonyokból fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért.  

A készfizető kezesség jogi természetéből adódóan a készfizető kezes teljes vagyonával felel a vállalt 
kötelezettség teljesítésért. A Bank és a készfizető kezes közötti megállapodás szerint a készfizető 
kezes által vállalt kötelezettség legmagasabb összege meghatározásra kerülhet a vonatkozó 
szerződésben.  

A készfizető kezes a kezesség jogi természetéből adódóan nem élhet a sortartás kifogásával, azaz, 
amennyiben a fizetési kötelezettsége teljesítésére a Bank jogszerűen (és szerződésszerűen) felszólítja, 
nem kérheti, hogy a Bank a követelést először az Adóstól hajtsa be. 

A kezes fizetési kötelezettsége a fentiek szerint aszerint alakul, hogy az Adós teljesíti-e a Bank felé 
fennálló fizetési kötelezettségét. A Bank az Adós minősítése során megvizsgálta az Adós gazdasági 
helyzetét, és a jelenlegi helyzet alapján úgy ítélte meg, hogy az Adós képes lesz teljesíteni a Bank felé 
keletkező fizetési kötelezettségét. Mindazonáltal az Adós gazdasági helyzete a jövőben változhat, ezért 
a Bank jelen nyilatkozatban foglalt megállapítása nem jelenti azt, hogy az Adós a jövőben képes lesz 
teljesíteni kötelezettségét, és teljesíteni is fogja azt. A Bank különösen a következő kockázatokra 
kívánja felhívni a kezes figyelmét, amelyek a szerződés megkötésének napjától fennállhatnak: a 
kamat,- illetve tőketörlesztési kötelezettségek időbeni nem teljesítése, ágazati és piaci kockázat, 
szezonalitás hatásai, vevőkövetelés/készletszint ingadozása, vevői-szállítói függőség, devizakockázat, 
értékpapír fedezetnél árfolyam ingadozás. 

A Bank felhívja a kezes figyelmét a következő kockázatokra is, amelyek a biztosított szerződés 
futamideje alatt fennállnak illetve fennállhatnak: vagyonbiztosítás díjfizetésének elmaradása, Adós 
gazdasági-pénzügyi helyzetében bekövetkezett negatív változás (negatív saját tőke, pénzügyi mutatók 
romlása, túlfinanszírozás, csökkenő árbevétel), Bank által az Adóssal szemben elvárt jóváírási 
számlaforgalom nem teljesülése, a Bank felé nyújtott biztosítékok 
értékében/állagában/érvényesíthetőségében bekövetkezett negatív változás; a biztosítékok jogilag nem 
megfelelő állapota, a kamat,- illetve tőketörlesztési kötelezettségek időbeni nem teljesítése; ágazati és 
piaci kockázat, szezonalitás hatásai, vevőkövetelés/készletszint ingadozás, vevői-szállítói függőség, 
devizakockázat, értékpapír fedezet esetén árfolyam ingadozás, üzleti tervben előirányzott árbevétel 
elmaradás, az Adós cég jogi helyzetében történő változás (adószám felfüggesztés, felszámolás, 
csődeljárás), átütemezés nélküli NAV végrehajtás, kedvezőtlen cégjogi változások (elhalálozás, 
tulajdonoscsere), befejezetlen beruházás, nem a hitelcél szerinti felhasználás stb.  

A fenti felsorolásban a Bank arra törekedett, hogy felsorolásra kerüljön az összes, jellemző kockázat, de 
a felsorolás természetéből adódóan nem lehet abszolút teljes körű. 

A Bank felhívja az Adós figyelmét az őt a készfizető kezesség alapján megillető jogokra is, amelyeket 
megilletik a jogviszony fennállása során. Így különösen a kezes jogosult a Bankkal szemben 
érvényesíteni a saját magát vagy az Adóst személyében megillető kifogásokat. A kezes, a Bankkal 
kötött szerződésben foglalt feltételek szerint, jogosult megtérítésre az Adóstól, amennyiben helyette 
teljesíti az Adós Bank felé fennálló fizetési kötelezettségét. Jogosult továbbá a kezes késedelem nélkül 
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tájékoztatásra, az Adós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség határidejének 
változásáról, és az Adós helyzetében beállott minden olyan változásról, melyek a Bank tudomására 
jutottak, amely a kezes Adóssal szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. E 
tájékoztatásnak a biztosított kötelezettségek mértékre is ki kell terjednie. 

A kezes akkor is jogosult tájékoztatásra, ha az Adós egy vagy több jogviszonyból fennálló valamennyi 
kötelezettségét biztosítja, és a biztosított kötelezettségek összege a kezesség elvállalásakor fennálló  
kötelezettség mértékéhez, illetve a legutóbbi tájékoztatás mértékéhez képest 20 %-kal nőtt. A Bank 
felhívja a kezes figyelmét, hogy a szerződés megkötése előtt maga is tájékozódjon az Adós helyzetéről, 
illetve kellő körültekintéssel járjon el a biztosíték nyújtása során. Amennyiben a jelen nyilatkozatban 
foglalt tájékoztatás bármely eleme nem világos, javasoljuk, hogy azt a szerződéskötést megelőzően 
beszélje meg banki kapcsolattartójával, illetve jogi tanácsadójával. 

Kelt: ………….., 20… év ………. hónap …….. napján 
 

 
 

Erste Bank Hungary Zrt. 
Bank 

 
 
 
 
 

Alulírott(ak)………………………..(születési név……., szül. hely és idő:……, anyja születési neve, 
állandó lakcím:……..,), mint készfizető kezes kijelentem, hogy a Bank kezességvállalással kapcsolatos 
valamennyi előzetes tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően eleget tett, a 
tájékoztatás tartalmát tudomásul vettem  megértettem és elfogadtam. 

 
…………………………….     

                 készfizető kezes                                          
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

  

   

1. tanú aláírása  2. tanú aláírása 
   

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve  Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve 
   

Bejelentett állandó lakcíme  Bejelentett állandó lakcíme 
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