MTB M A G Y A R T A K A R É K S ZÖ V E T K E ZE T I B A N K Z R T .
ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(a Bank mint kölcsönvevő)
(továbbiakban: kölcsönszerződés) amely létrejött egyrészt
Név/Cégnév:
Lakcím/Székhely:
mint Kölcsönadó
másrészről az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Cégjegyzékszám: 01-10-041206
mint Kölcsönvevő, Bank
(a továbbiakban együttesen: felek) között az alábbi napon, az alulírott feltételek szerint:
1. Kölcsönadó értékpapír-kölcsönt 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. [Kölcsönvevő vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítékként a kölcsön
fedezetéül az alábbi óvadékot nyújtja.
Óvadék fajtája

Megnevezése Darabszám Névérték

Az óvadék teljesítésének határideje

3. 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 Kölcsönvevő
köteles 2 banki munkanapon belül kiegészíteni. Amennyiben az óvadék kiegészítési
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kötelezettségének a Kölcsönvevő határidőben nem tesz eleget úgy a Kölcsönadó a szerződés
felmondásával egyidejűleg az óvadékból közvetlen kielégítést kereshet.]
4. A kölcsönt a Kölcsönadó akként nyújtja, hogy az 1. pontban megjelölt értékpapírokat
…………………..i értéknappal a [Kölcsönvevő KELER-nél vezetett ……………sz.
értékpapírszámlájára transzferálja/ a Kölcsönvevő a Kölcsönadó nála vezetett ……………sz.
értékpapírszámlájáról saját számlájára átvezeti].
5. 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-nél vezetett …………..sz.
értékpapírszámlájára transzferálásával / a Kölcsönadó szabad rendelkezésére bocsátásával].
Ha a Kölcsönvevő a jelen szerződésben vállalt esedékességkor az értékpapírt
visszaszolgáltatni nem tudja, akkor a Kölcsönadó részére fizetendő pénzbeli kártérítés
legkisebb összegeként a kölcsönbe adás, illetőleg az esedékesség napjának árfolyamai közül a
magasabbat kell figyelembe venni.
6. A Kölcsönadó szavatol azért, hogy az 1. pontban megjelölt kölcsön tárgyát képező értékpapír
a saját tulajdonát képezi és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
kielégítést korlátozná, vagy akadályozná.
7. A Kölcsönvevő beszedi a kölcsön futamideje alatt esedékessé vált kamatbevételeket, illetve
osztalékot, melyek összegét a Kölcsönadó részére a befolyást követően haladéktalanul
megfizeti.
8. A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a Kölcsönvevőre. A Kölcsönadó tudomásul
veszi, 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.
9. [A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben lejáratkor a kölcsönt nem szolgáltatja
vissza, a Kölcsönadó jogosult követelését az óvadékból közvetlenül kielégíteni.]
10. 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].
11. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a kölcsön visszaszolgáltatásának késedelme idejére a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 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.
12. A Bank a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének honlapján a
„http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/egyeb/Bef-USZ.html”
elérhetőségen,
a
Kölcsönadó kifejezett kérése esetén tartós adathordozón, vagy írásban tesz eleget. A
Kölcsönadó kijelenti, hogy a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárul, valamint
kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően a Bank tájékoztatási
kötelezettségének az általa választott és elfogadott módon maradéktalanul eleget tett.
13. A Kölcsönadó kijelenti, hogy a Bank Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő
szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatát és mellékleteit (a továbbiakban: Üzletszabályzat)
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elolvasta és értelmezte, azok tartalmával teljes mértékben egyetért. A Kölcsönadó tudomásul
veszi, hogy amennyiben az Üzletszabályzat mellékletei – különösen a Termékkatalógus, a
Díjtételek jegyzéke, a végrehajtási-, összeférhetetlenségi-, panaszkezelési politika szabályai –
módosításra kerülnek, úgy minden esetben az aktuálisan hatályos változat képezi az
Üzletszabályzat részét, és az tekintendő kötelezőnek a jelen kölcsönszerződés vonatkozásában.
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a befektetési vállalkozásokról és
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vonatkozó magyar és Európai Uniós
jogszabályok, a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a mindenkor hatályos
elszámolóházi szabályzatok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek jelen kölcsönszerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt …………………

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

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

Kölcsönadó

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

