ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név:
Cím/Székhely:
Ügyfélkód:
mint Kölcsönadó
másrészről
Név: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
mint Kölcsönvevő között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:
1. Kölcsönadó értékpapírkölcsönt nyújt a Kölcsönvevő részére az alábbi feltételekkel:
Értékpapír neve:

ISIN kódja:

Fajtája:

Sorozata:

Darabszáma: […]db
Össznévértéke: […]Ft.
Az értékpapír Kölcsönadó által megadott árfolyama: […]%
Kölcsönzési díj: […]Ft / […] Ft/darab/ az Értékpapír piaci értékének %-a/év
Kölcsönzési díj pénzügyi teljesítésének határideje:
A kölcsön futamideje:
Értéknap:
Értékpapír teljesítés módja:
2. [A Kölcsönvevő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az alábbiakban meghatározott óvadékot
nyújtja.
Óvadék
fajtája

Megnevezése Darabszáma Névértéke

Az óvadék
teljesítésének
határideje

Kölcsönvevő az óvadékot akként nyújtja, hogy az [transzferálásra kerül a Kölcsönadó számlájára/ a
Kölcsönvevő számláján kerül zárolásra a Kölcsönadó javára]
Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az óvadék mértéke nem lehet kevesebb, mint a kölcsönvett
értékpapírok mindenkori piaci értéke.
Amennyiben az óvadék piaci értéke ezen szint alá esik, úgy az óvadékot a Kölcsönbevevő köteles 2
banki munkanapon belül kiegészíteni.
Amennyiben az óvadék kiegészítési kötelezettségének a Kölcsönvevő határidőben nem tesz eleget úgy
a Kölcsönadó a szerződés felmondásával egyidejűleg az óvadékból közvetlen kielégítést kereshet.]
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Megjegyzés [M1]: Nem kívánt
variáció törlendő!

Megjegyzés [M2]: Ha nem
kerül sor óvadék kikötésére a teljes
2. pont törlendő!

3. A kölcsönt a Kölcsönadó akként nyújtja, hogy az 1. pontban megjelölt értékpapírokat
…………………..i értéknappal a [Kölcsönvevő KELER Rt-nél vezetett ……………sz.
értékpapírszámlájára transzferálja/ Kölcsönvevő Kölcsönadónál vezetett ……………sz.
értékpapírszámlájára átvezeti].
4. A kölcsönt a Kölcsönvevő a futamidő lejártáig köteles a Kölcsönadó részére visszaszolgáltatni, az
1. pontban foglalt értékpapírokkal megegyező névértékű, darabszámú, saját tulajdonát képező
értékpapíroknak [a Kölcsönadó KELER Rt-nél vezetett …………..sz. értékpapírszámlájára
transzferálásával / a Kölcsönadó szabad rendelkezésére bocsátásával].

Megjegyzés [M3]: Nem
kívánt variáció törlendő!

Megjegyzés [M4]: Nem
kívánt variáció törlendő!

5. A Kölcsönadó szavatol azért, hogy az 1. pontban megjelölt kölcsön tárgyát képező értékpapír a
saját tulajdonát képezi.
6. A Kölcsönvevő beszedi a kölcsön futamideje alatt esedékessé vált kamatbevételeket, illetve
osztalékot, melyek összegét a Kölcsönadó részére a befolyást követően haladéktalanul megfizeti.
7. A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a Kölcsönvevőre. A Kölcsönadó tudomásul vesz,
hogy a kölcsön futamideje alatt a kölcsönbe adott értékpapírban megtestesített és azzal kapcsolatos
jogokat nem gyakorolhatja. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján
részvény kerül kölcsönbe adásra, a szavazati jog gyakorlására a Kölcsönvevő jogosult.
8. [A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben lejáratkor a kölcsönt nem szolgáltatja vissza, a
Kölcsönadó jogosult követelését az óvadékból közvetlenül kielégíteni.]
A Kölcsönvevő jogosult a kölcsönbe vett értékpapírok egészének a lejárat előtt történő
visszaadására. Ez esetben a Kölcsönzési díj esedékessége a lejárat előtti visszaadási nap.
Amennyiben a felek nem fix díjban állapodtak meg a díj arányos része kerül elszámolásra,
[továbbá az óvadék teljes egészében visszajár a Kölcsönvevőnek].
9. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a kölcsön visszaszolgáltatásának késedelme idejére a
Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek
vetítési alapja az 1. pontban megjelölt értékpapíroknak a futamidő lejáratának napján érvényes
piaci ára (tőzsdei értékpapíroknál a záróár, tőzsdén kívüli papíroknál az ÁKK által meghatározott
napi vételár, ennek hiányában az értékpapír Kölcsönadó által megadott árfolyama). Tudomásul
veszi továbbá, hogy a teljesítés késedelméből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik.
10.A Kölcsönadó kijelenti, hogy a Kölcsönvevőtől a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.),
és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti minden
tájékoztatást megkapott, egyben külön is elismeri, hogy a Bank a Bszt. 43.§-ában foglalt
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy a Bank Befektetési Szolgáltatási Tevékenységekre és Kiegészítő
Szolgáltatásokra Vonatkozó Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) és mellékletei,
valamint a Termékkatalógus tartalmát megismerte és megértette. A Kölcsönadó tudomásul veszi,
hogy amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei, így különösen a végrehajtási-,
összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai módosításra kerülnek, úgy minden
esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az Üzletszabályzat részét és az tekintendő
kötelezőnek a Kölcsönadó jelen szerződése vonatkozásában.
12. A Kölcsönadó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően, a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező∗, külön íven fogalmazott nyilatkozat aláírásával a Központi
∗
A Kölcsönadó személyének megfelelően az 1. sz. melléklet szerinti Nyilatkozat természetes személy ügyfél
részére, a 2. sz. melléklet szerinti Nyilatkozat vállalkozás részére történő tájékoztatás esetén.
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Megjegyzés [M5]: Ha nem
kerül sor óvadék kikötésére ez a
bekezdés törlendő!

Megjegyzés [M6]: Ha nem
kerül sor óvadék kikötésére ez a
rész törlendő!

Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatszolgáltatásról szóló
tájékoztatást megkapta és ezzel Kölcsönvevő a Tpt. 157/B. § szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Tpt., a Bszt., valamint a
Takarékbank Üzletszabályzata és mellékletei az irányadóak.
14. A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Budapest,

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Kölcsönadó

Kölcsönvevő
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