
 

 

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről: 
Cégnév: ………… Kft. 
Székhely: 1147 Budapest, Példa út 86. 
Cégjegyzékszám: 01-09-000000 
Képviselő (ügyvezető): B… Z… 
Viszonteladó, mint Kötelezett 
 
másrészről 
Név: XY 
Anyja neve: ….. 
Születési hely, idő: Budapest, 1999. 10. 16. 
Lakcím: 1033. Budapest, Kis Béla út 82. 
mint Készfizető kezes 
 
harmadrészt pedig a 
ComParts Line Kft (1147. Budapest, Lőcsei út 86., Cégjegyzékszám:01-09-879457, képviselő: Sándor Tamás 
ügyvezető) mint Jogosult között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Kötelezett a Jogosulttal fennálló viszonteladó szerződése alapján rendszeresen 
vásárol Jogosulttól számítástechnikai eszközöket, melyek vételárának kiegyenlítésére Jogosult utólagos, banki 
átutalással történő fizetési módot biztosít Kötelezett részére. Szerződő felek megállapodnak, hogy 
Kötelezettnek a Jogosulttal fennálló ezen kereskedelmi kapcsolatából származó fizetési kötelezettségei 
teljesítésének biztosítékául a Készfizető kezes a Polgári törvénykönyv 274§ (2) bekezdésében szabályozottak 
szerint készfizető kezességet vállal 1 000 000 Ft, azaz egymillió Forint értékben. 
 

2. Készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Kötelezett nem teljesíti Jogosult felé esedékes 
fizetési kötelezettségeit, Jogosult írásbeli felszólítására Kötelezett helyett fog teljesíteni. Készfizető kezes 
fizetési kötelezettségvállalása a kiegyenlítetlen számlák és járulékai erejéig, de legfeljebb az 1. pontban 
megjelölt értékhatárig terjed. 
 

3. Készfizető kezes vállalja, hogy a készfizető kezesség alapján történő helytállásért, mint személyes kötelezett, 
1 000 000 Ft, azaz egymillió Forint értékig teljes magánvagyonával felel. 
 

4. Készfizető kezes kijelenti, hogy kezesi kötelezettségvállalása teljesítésére képes, magánvagyona a kezesség 
alapján őt terhelő kötelezettség teljesítésére megfelelő fedezetet nyújt. Amennyiben ebben olyan változás 
áll be, amely megakadályozná jelen kötelezettségének teljesítésében, azt haladéktalanul írásban jelzi 
Jogosultnak. 
 

5. Készfizető kezes a felelősség vállalásának alátámasztásra saját nevében saját váltót állít ki, és a Jogosultnak 
átadja. A váltó alapján a Jogosult csak abban az esetben érvényesíthet követelést, ha a Kötelezett a 
számlatartozást határidőben nem egyenlíti ki. Amennyiben a Kötelezett teljesít, a váltókövetelés megszűnik, 
az önállóan nem érvényesíthető. 
 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv szabályai irányadóak. 
 

7. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2011 
 
 
  ....................................................   ..........................................................   ...............................................  
 Kötelezett Készfizető kezes Jogosult 
 (Partner) (Partner) (CPL) 
 
Előttük, mint tanuk előtt: 
 
Név: …………….…………………………………………………….  Név: …………………………………………………………………… 
 
 
lakcím: ……….………………………………………………………  lakcím: ……………………………………………………………….. 


