Emlékeztető
Az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. hitelezőinek tájékoztatásáról,
hitelezői gyűlésről
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Tárgy:

2014. szeptember 30. 11.20
MOM Sport és Rendezvényközpont, 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16.
az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. részéről:
Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos,
Erdész Dóra jegyzőkönyvvezető,
dr. Holobrádi Emese ügyvéd,
a hitelezők részéről: a jelenléti ív szerinti hitelezők
az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. hitelezőinek tájékoztatása

1. Bevezető
Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos köszönti a megjelenteket.
Tájékoztatás a vonatkozó jogszabályokról
A felszámolóbiztos tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az AIM Általános Biztosító Zrt.
f.a. felszámolása a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csődtörvény vagy Cstv.), valamint a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: biztosítási törvény vagy Bit.)
alapján folyik.
A társaság végelszámolásának, illetve felszámolásának előzményei
A felszámolóbiztos tájékoztatja a hitelezőket arról, hogy mi vezetett a társaság
végelszámolási, illetve ezt követően a felszámolási eljárásának kezdeményezéséhez:
Végelszámolás
A Biztosító 2006. október 16-án alakult. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (most:
MNB) az AIM Biztosító Zrt. által benyújtott kötelező adatszolgáltatások alapján 2010-től
kezdődően fokozott, havi rendszerességű beszámoltatásra kötelezte a társaságot a likviditási
helyzetről. Az adatok szerint a veszteséges gazdálkodás és a tulajdonosi tőkepótlás
elmaradása következtében a Biztosító biztonsági tőkemegfelelése hosszabb ideje
folyamatosan romlott. Ezen túlmenően számottevő mértéket ért el azon eszközök aránya,
amelyek nem likvidek (kölcsönök), ami a biztosító likviditási helyzetét jelentősen rontotta.
Ezen okok miatt a PSZÁF két alkalommal pénzügyi helyreállítási terv kidolgozására
utasította a biztosítót, amelyek elutasításra kerültek, illetve hivatalos vizsgálat is indult. Ezt
követően a biztosító benyújtott egy újabb pénzügyi tervet, amely azt tartalmazta, hogy a
társaság két cég bevonásával tőkeemelést hajt végre, illetve, hogy az anyacégnek adott
kölcsönök törlesztése megtörténik. A biztosító tőkemegfelelése a tőkeemelés végrehajtása
ellenére 2012. december 31-re nem javult lényegesen, illetve a kölcsönök visszafizetése sem
történt meg.
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Mindezekre tekintettel a PSZÁF 2013. január 25-én kelt, határozatában visszavonta az AIM
Általános Biztosító Zrt. alapítási és tevékenységi engedélyeit, valamit 2013. január 28-i
kezdettel elrendelte az intézmény végelszámolását.
A végelszámoló a Hitelintézeti Felszámoló és Nonprofit Kft. (új neve: Pénzügyi Stabilitási és
Felszámoló Nonprofit Kft.) volt, a végelszámolás lefolytatására Kissné Ágics Ilona
végelszámoló került kijelölésre.
Felszámolás
A végelszámoló által elkészített korrigált nyitómérleg alapján megállapítható volt, hogy a
cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő. Erre figyelemmel az
AIM Zrt. v.a. felszólította az adós részvényeseit, hogy a vagyonnal nem fedezett hitelezői
követelések kielégítéséhez szükséges pénzösszeget 30 napon belül fizessék meg az adós
részére. A részvényesek a megadott határidőben nyilatkozatot nem tettek, illetve a hiányzó
összeget az adós részére nem fizették meg. A Ctv. 108. § (1) bekezdése szerint, ha a cég
vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő és a tagok a hiányzó összeget 30
napon belül nem fizetik meg, a végelszámoló haladéktalanul köteles a felszámolási eljárás
lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A végelszámoló ezen kötelezettségének eleget
téve – mivel biztosító felszámolását csak a felügyelet kezdeményezheti – jelentette a Magyar
Nemzeti Bank részére, hogy a felszámolási eljárás megindítása indokolt.
A Magyar Nemzeti Bank a Fővárosi Törvényszéken kezdeményezte az AIM Általános
Biztosító Zrt. felszámolását. A Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.01-13-007406/3. számú
végzésével elrendelte az adós felszámolását. A felszámolás kezdő időpontja: 2014. február
28.
A felszámoló a Hitelintézeti Felszámoló és Nonprofit Kft. (új neve: Pénzügyi Stabilitási és
Felszámoló Nonprofit Kft.), a felszámolási eljárás lefolytatására Kissné Ágics Ilona
felszámolóbiztos került kijelölésre.

A Biztosító ügyfelei, szerződések megszűnése
Az AIM Biztosító Zrt. f.a. a végelszámolás kezdő időpontjában kb. 170.000 ügyféllel
rendelkezett.
A Biztosító 2013. január 28-án indult végelszámolásra tekintettel a Bit. 222. § értelmében a
Biztosító társasággal kötött biztosítási szerződések 2013. január 28-án megszűntek.
A végelszámoló, - illetve később a felszámoló külön is – értesítette a biztosító ügyfeleit a
végelszámolás, illetve a felszámolás tényéről, valamint a hitelezői igények bejelentésének
módjáról.
A hitelezői gyűlés összehívása
A felszámoló tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai ülésre minden hitelezőt meghívtak, aki
az igényét a Bit. 222. § (4) bekezdése szerinti határidőben (60 napon belül) bejelentette és azt
a felszámoló nyilvántartásba vette.
Az AIM Biztosító Zrt. f.a. felszámolási eljárása során a 60 napos határidőn belül 4.506 db
hitelező jelentkezett be, illetve került nyilvántartásba vételre.
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A bejelentkezett hitelezők országonkénti megoszlása:
2.145 db
2.088 db
162 db
75 db
36 db
4.506 db

Csehország
Magyarország
Szlovákia
Olaszország
Egyéb (Szlovén, Lengyel, Német)

A mai értekezleten 143 db hitelező jelent meg.

2. A hitelezői értekezlet célja
A hitelezői értekezlet célja
 egyrészt a hitelezők tájékoztatása a felszámolási eljárás jelenlegi állásáról és az adós
cég vagyoni helyzetéről;
 másrészt a hitelezők tájékoztatása a hitelező választmány, illetve hitelezői képviselő
megalakításának lehetőségéről, módjáról;

3. Tevékenységet záró mérleg, nyitó felszámolási mérleg
A felszámolóbiztos tájékoztatja a megjelent hitelezőket, hogy az adós gazdálkodó szervezet
tevékenységet záró, azaz a felszámolási eljárást megelőző 2014. február 27-i fordulónapi
mérlege elkészült.
A felszámoló a tevékenység záró mérleg alapján elkészítette a 2014. február 28-i
fordulónapi a nyitó felszámolási mérleget, mely megegyezik a tevékenység záró mérleggel
/azzal a különbséggel, hogy a tev.záró szerinti Mérleg szerinti eredmény (-42.964 E Ft
veszteség) az Eredménytartalékba átvezetésre került/.
Az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. nyitó felszámolási mérlegnek a mérlegfőösszege
1.359.191 E Ft, ennek megoszlása:
Eszközök:
—

Immateriális javak:
9.093 E Ft
tartalma: vagyoni értékű jogok, amelyek különféle programokat (SAP Business One,
SQL adatbázis, DMSOne iktatórendszer) foglalnak magukban.

—

Tárgyi eszközök:

15.951 E Ft

Egyéb járművek
(8 db személygépkocsi)
Irodai berendezések
(számítástechnikai eszközök, berendezések)
Egyéb eszközök (bútorok)
Összesen:

7.389 E Ft
6.294 E Ft
2.268 E Ft
15.951 E Ft
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—

Követelések:

144.964 E Ft

I. Követelések viszontbiztosítási ügyletekből 68.885 E Ft
Partner
Lumly (AXA UK)
SIA MAI Re
Egyéb
Összesen:
II. Egyéb követelések
Partner
Belföldi vevők
Külföldi vevők
Mabisz
Előlegek
Adott kölcsönök
Kaució
Egyéb köv.
Összesen:

Teljes követelés
465.378 E Ft
123.885 E Ft
2.109 E Ft
591.372 E Ft

Értékvesztés

Könyv sz. érték

465.378 E Ft
55.000 E Ft
2.109 E Ft
522.487 E Ft

0 E Ft
68.885 E Ft
0 E Ft
68.885 E Ft

76.078 E Ft
Teljes követelés
2.623 E Ft
26.628 E Ft
53.979 E Ft
25.032 E Ft
730.224 E Ft
12.172 E Ft
94.168 E Ft
944.826 E Ft

Értékvesztés

Könyv sz. érték

410 E Ft
26.628 E Ft
0 E Ft
25.020 E Ft
730.224 E Ft
2.402 E Ft
84.064 E Ft
868.748 E Ft

2.213 E Ft
0 E Ft
53.979 E Ft
12 E Ft
0 E Ft
9.770 E Ft
10.104 E Ft
76.078 E Ft

A követelésekre elszámolt értékvesztésekkel kapcsolatos tájékoztatás:
Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól
Ezen követelések bekerülési értéke 46.212 E Ft, a számviteli politikában
meghatározott értékelési eljárás alapján, mivel a követelések lejárata meghaladja az 1
évet, értékvesztés elszámolására került sor 46.212 E Ft értékben (100%).
Követelések biztosítási közvetítőktől (biztosítási díjak, meg nem szolgált jutalék):
A biztosítási díjak elszámolásából eredő követelések bekerülési értéke 886.349 E Ft.
A meg nem szolgált jutalék miatti követelések bekerülési értéke 2.850.805 E Ft.
A tárgyidőszak végén ezen követelések lejárati időpontja legalább 1 éves időtartamú,
vagy ennél több, így a társaság a várható megtérülések partnerenkénti vizsgálata
alapján összesen 3.737.154 E Ft értékvesztést (100%) számolt el. Ebből a legnagyobb
tételt az AAA Auto a.s. teszi közel 2.000.000 E Ft értékkel, amely kapcsán – a meg
nem szolgált jutalék visszakövetelése tárgyában – peres eljárás van folyamatban.
Követelések viszontbiztosítási ügyletekből (VB)
A viszontbiztosítási követelések tekintetében a bizonytalan összegekre 100%-os
értékvesztés került elszámolásra. A legnagyobb tételt a Lumly (AXA UK) teszi ki,
465.378 E Ft értékben. Ezen követelés peresítése lehetőségének felmérése
folyamatban van.
Egyéb követelések:
Az egyéb követelésekre 868.748 E Ft értékvesztés került elszámolásra. Ebből a
legnagyobb tételek az alábbiak:
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Adott kölcsönök értékvesztése (730.224 E Ft):
Maclerdale
174.380 E Ft
MAI CEE Kft.
1.349 E Ft
MAI CEE Ltd.
32 E Ft
AIM Czech
315.068 E Ft
AIM Poland
239.393 E Ft
Egyéb követelések értékvesztése (84.064 E Ft):
Maclerdale
67.411 E Ft
MAI CEE Kft.
15.578 E Ft
Egyéb
1.075 E Ft
—

Pénzeszközök:
1.189.183 E Ft
tartalma: lekötött betét 1.130.357 E Ft, bank, pénztár 58.826 E Ft

—

Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok:
0 E Ft
Az adós 100%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik az AIM Hungary Kft.-ben. A
könyvekben 0 Ft értékkel szerepel, a társaság ellen felszámolási eljárást
kezdeményeztek.

Források:
—

Saját tőke:
-1.563.061 E Ft
Ebből 2.038.000 E Ft a jegyzett tőke; továbbá 10.478 E Ft tőketartalék, -8.017.498 E Ft
eredménytartalék, 4.405.956 E Ft lekötött tartalék.

—

Kötelezettségek:
2.922.252 E Ft
tartalma: rövid lejáratú kötelezettséget tartalmaznak.

Vagyonértékelés, értékesítés
A társaság ingatlannal nem rendelkezik, irodája bérleményben található.
A felszámoló a vagyon piaci értékének megállapítására vagyonértékelő szakcéget bíz meg.
A vagyoni eszközök közül 4 db jármű vagyonértékelése már korábban elkészült, azok
értékesítése érdekében nyilvános pályázati felhívás került közzétételre. A pályázati eljárás
még folyamatban van; a pályázatok benyújtási/postára adási határideje 2014. szeptember 19én lejárt, 7 db pályázati ajánlat került benyújtásra, a pályázati ajánlatok bontása 2014. október
4-ig megtörténik.
Peres eljárások (a vagyont érintő fontosabb perek):
Felperes: AAA Auto a.s.
Alperes: AIM Zrt. f.a.
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 4.G.40.855/2014
Per tárgya: kártérítés (jutalék)
Tőkekövetelés: 10.000 eur
Viszontkereseti követelés: 120.423.546 cseh korona (kb.1.365.603 E Ft)
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Felperes jutalékigény és kártérítés okán pert indított velünk szemben, majd
jutalékkövetelésére vonatkozó keresetétől elállt. Viszontkeresettel éltünk időarányos
biztosításközvetítői jutalék visszafizetése iránt hivatkozva arra, hogy a felperes által
közvetített biztosítási szerződések alperes végelszámolása miatt lejárat előtt megszűntek.
Felperes: Autocentrum AAA a.s.
Alperes: AIM Zrt. f.a.
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 4.G.40.854/2014
Per tárgya: kártérítés (jutalék)
Tőkekövetelés: 4.950 eur
Viszontkereseti követelés: 1.997.512 eur (kb. 619.830 E Ft)
Felperes jutalékigény és kártérítés okán pert indított velünk szemben, majd
jutalékkövetelésére vonatkozó keresetétől elállt. Viszontkeresettel éltünk időarányos
biztosításközvetítői jutalék visszafizetése iránt hivatkozva arra, hogy a felperes által
közvetített biztosítási szerződések alperes végelszámolása miatt lejárat előtt megszűntek.

4. Bejelentett hitelezői igények
A határidőn belül bejelentkezett és visszaigazolt hitelezők száma 4.506 db.
A határidőben bejelentett és elismert hitelezői igények nagysága 2.720.443 E Ft.
A határidőben bejelentett és jelenleg vitatott hitelezői igények nagysága 2.835.404 E Ft
(ebből peres vitatott: 2.058.476 E Ft, a vitatott: 776.927 E Ft). Ebből azóta kb. 2.000.000 E Ft
összegtől a peres eljárás során az AAA elállt.
Ezen bejelentett hitelezői igényekkel áll szemben az adós mérleg szerinti 1.359.191 E Ft
összegű vagyona.

A hitelezői igények kategóriánkénti megoszlása, mely a kielégítési sorrendet is jelenti az
alábbi:
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Kategória

megnevezés

elismert
összeg

Cstv. 57. § (1) a)

felszámolás alatti költségek

változó

Cstv. 57. § (1) b)
Bit. 223. § (2) aa)

biztosított követelés
betegbiztosítási szerződésből
eredő követelések

NINCS
NINCS

Bit. 223. § (2) ab)

balesetbiztosítási szerződésből
eredő követelések

NINCS

Bit. 223. § (2) ac)

felelősségbiztosítási
szerződésből eredő, személyi
sérüléssel összefüggő
követelések
életbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási szerződésből
eredő követelések

NINCS

Bit. 223. § (2) b)

Bit. 223. § (2) c)

Bit 223. § (2) d)
Bit. 223. § (2) e)
Cstv. 57. § (1) c)
Cstv. 57. § (1) d)
Cstv. 57. § (1) e)
Cstv. 57. § (1) f)
Cstv. 57. § (1) f)
Cstv. 57. § (1) g)
Cstv. 57. § (1) h)

biztosítási események
alapján elismert követelések
(kár)
Kártalanítási számlát illető
követelés (Mabisz-ág)
előre kifizetett biztosítási díj
(meg nem szolgált díj)
járadékok
kis- és mikrovállalkozások
követelései
adók, járulékok, közüzemek
egyéb (szállítók)
regisztrációs díjak
késedelmi kamat, pótlék
tag, vezető tisztségviselő
követelése

Összesen:

vitatott
összeg
-

összesen
változó

NINCS

763.003 E Ft

515.656 E Ft

1.278.659 E Ft

170.153 E Ft

42.332 E Ft

212.485 E Ft

1.668.813 E Ft

0 E Ft

1.668.813 E Ft

0 E Ft
958 E Ft

0 E Ft
0 E Ft

0 E Ft
958 E Ft

1.874 E Ft
90.356 E Ft
1.345 E Ft
23.939 E Ft
0 E Ft

0 E Ft
2.274.600 E Ft
0 E Ft
2.816 E Ft
0 E Ft

1.874 E Ft
2.364.956 E Ft
1.345 E Ft
26.755 E Ft
0 E Ft

2.720.443 E Ft

2.835.404 E Ft

5.555.847 E Ft

Hitelezői igények kielégítésének várható időpontja, mértéke
A felszámoló tájékoztatja a hitelezőket, hogy a Cstv. előírásai szerint évente közbenső mérleg
készítése kötelező. A jelen eljárásban a közbenső mérleg fordulónapja 2015. február 28. A
közbenső mérlegben lehetőség lesz – a tartalékon felüli pénzvagyon terhére – Részleges
vagyonfelosztási javaslat készítésére. Az eljárás jelen szakaszában az prognosztizálható,
hogy a közbenső mérlegben, illetve részleges vagyonfelosztási javaslatban a Bit. 223. § (2) c)
kategóriába tartozó hitelezők kaphatnak részbeni kielégítést.

5. Munkaügy
A felszámolás kezdő időpontjában az adósnak 22 munkavállalója volt, ebből 16 fő aktív
állományban, 6 fő jogi (GYES) állományban.
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A felszámoló a jelentős nagyságú adminisztratív ügyintézést igénylő munkálatok (hitelezői
adatok rögzítése, frissítése) befejezését követően a munkavállalók többségének a
munkaviszonyát megszűnteti.

6. Hitelezői választmány, illetve hitelezői képviselő
A hitelezői értekezlet másik témája, hogy a hitelezői választmány, illetve hitelezői képviselő
megalakulásának lehetőségéről tájékoztassuk Önöket. Ebben nekünk az a feladatunk, hogy
tájékoztassunk Önöket arról, hogy milyen jogszabályi lehetőségeik vannak, és ezt követően
Önökön múlik, hogy hitelezői választmányt alakítanak-e vagy sem.
A hitelezői választmány (hitelezői képviselet) lényege
A csődtörvény 5. § -a értelmében a hitelezők érdekeik képviseletére hitelezői választmányt
alakíthatnak, illetve hitelezői képviselőt választhatnak. A választmány vagy a képviselő az azt
létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, és a felszámolóval való kapcsolat során.
Minden gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet. Amennyiben több
választmány alakul, azt kell hitelezői választmánynak tekinteni, amelyik a bírósághoz először
jelenti be a megalakulását. Ha egyidejűleg több választmány jelentkezik, akkor azt kell HVnek tekinteni, amelyik több hitelezőt tömörít.
A hitelezői választmány megalakításának feltételei
A HV megalakításának feltétele, hogy azt a határidőben bejelentkezett hitelezők
egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a bejelentett hitelezői
követelések legalább egyharmadával. E hitelezők maguk közül három tagú választmányt
választanak.
A választmány jogosultságait, képviseletét és működési rendjét a hitelezők egymás között
megállapodásban rögzítik.
A választmány a megalakításáról, tagjairól és jogairól a megalakulását követő nyolc napon
belül értesíti az adóst, a törvényszéket, és a felszámolót.
A hitelezői választmány megalakításának lehetősége a mai gyűlésen (fennállnak-e a feltételek)
4.506 db regisztrált hitelező van (összesen: 2.720.443.693 Ft nem vitatott követelésösszeggel), így 1.502 db hitelezőnek akarnia kell a hitelezői választmány megalakítását és
ezeknek a hitelezőnek kell, hogy a birtokában legyen a követelések egyharmada ami
906.814.564 Ft.
Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos megállapítja, hogy a hitelezői választmány
megalakításának csődtörvényben foglalt feltételei a jelen értekezleten nem állnak fenn,
mivel a 4.506 db hitelezőből 143 db van jelen.
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a mai napon hitelezői választmány nem alakult.
A felszámolóbiztos: a csődtörvény által előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget tettem,
várom a kérdéseiket. Ezt követően az egyes kérdést feltevő hitelezők részére válaszol.
A felszámolóbiztos megköszöni a megjelentek részvételét.
k.m.f.
Kissné Ágics Ilona
felszámolóbiztos
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