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ÓVADÉKI SZERZÕDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNÕ MEGSZÜNTETÉSE

mely létrejött egyrészrõl a másrészrõl 
Raiffeisen Bank Zrt. …………………….
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118. anyja születési neve: …………………. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 születési helye, ideje: ……………….. 
Bankszámlaszáma: MNB 19017004-
00201201 

állampolgársága: ………………… 

Szegedi Fiókja személyazonosító okmányának típusa és száma: 
…………………………… 

Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 9-11. lakcíme és értesítési címe:  
…………………………….. 

- a továbbiakban mint Bank - - a továbbiakban mint Óvadékot nyújtó - 

- Bank és Készfizetõ kezes együttesen a továbbiakban „Felek” - között az alábbi feltételek szerint: 

1. Az Alapszerzõdés. Felek megállapítják, hogy ………………… (…………….), mint Ügyfél, és a Bank 
……………... napján …………….. szerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) kötöttek, melynek alapján 
Bank  Ügyfél  részére tõzsdei és tõzsdén kívüli, azonnali és származtatott ügyletek valamint strukturált 
betéti ügyletek megkötését vállalta biztosítani a Ügyfél részére a Szerzõdésben foglalt keretek között.  

2. Óvadékot nyújtó a …………..én megkötött óvadéki szerzõdés (a továbbiakban: Óvadéki szerzõdés) 
aláírásával ……………. összeget és/vagy az alábbi értékpapírokat helyezte el az Ügyfél Szerzõdésbõl 
eredõ fizetési kötelezettségeinek a biztosítékaként.  

…………………………………… 

……………………………………. 

3. Felek úgy állapodnak meg, hogy az Óvadéki szerzõdést a jelen megállapodás hatálybalépésével 
egyidejûleg közös megegyezéssel megszüntetik. Felek rögzítik, hogy Óvadékot nyújtónak az Óvadéki 
szerzõdés alapján Bankkal szemben nem áll fenn tartozása, Feleknek egymással szemben 
elszámolnivalójuk nincs. Bank az óvadékként elhelyezett eszközök óvadéki zárolását a jelen 
megállapodás hatálybalépését követõen feloldja, és az eszközöket Óvadékot nyújtó szabad 
rendelkezésére bocstája. 

A jelen megállapodás magyar nyelven készült. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, 
mint az akaratukkal mindenben megegyezõt írták alá. 

…………………………… 

..........................................................................  
Raiffeisen Bank Zrt. Óvadékot nyújtó
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ZÁRADÉK

Mint Ügyfél kijelentem, hogy a fenti Óvadéki szerzõdést megszüntetõ megállapodásban foglaltakat a 
tudomásul vettem, és magamra nézve kötelezõnek ismerem el. 

.......................................................................... 
Ügyfél

Elõttünk, mint tanúk elõtt: 

Aláírás:........................................................... Aláírás:........................................................... 

Olvasható név:........................................... Olvasható név:........................................... 

Lakcím:.......................................................... Lakcím:.......................................................... 


