Umowa zabezpieczająca dla klientów Private
Banking nr #numer umowy#
Zastaw na podstawie kodeksu cywilnego
1. Strony umowy i termin obowiązywania umowy
klient:

bank

#imię/imiona# #nazwisko#
adres zamieszkania:
1
<<nr PESEL>>/
2
<<paszport>>:

mBank S.A.1/ z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego # aktualna
wysokość kapitału zakładowego # zł na dzień # data ustalenia
wysokości kapitału zakładowego #r., reprezentowany przez: #dane
osób reprezentujących bank#, zwany dalej bankiem.

okres, w którym obowiązuje umowa

Umowę zawieramy na czas nieokreślony

data zawarcia umowy

#data#

2. Zakres umowy
1.
przedmiot umowy

definicje stosowane w
umowie

2.

3.

Klient zabezpiecza obecne i przyszłe wierzytelności Banku wynikające z Transakcji (wraz z odsetkami,
prowizjami, opłatami i kosztami zaspokojenia Banku) zawartych na podstawie Umowy o usługi powiernicze i
usługi z zakresu transakcji rynku finansowego, z dnia #data zawarcia umowy ramowej# („Umowa Ramowa”).
Umowa Zabezpieczająca uzupełnia postanowienia Regulaminu „Zasady współpracy w zakresie transakcji rynku
finansowego dla konsumentów” („Regulamin”) w zakresie ustanawiania Zabezpieczenia.
Terminy pisane wielką literą mają swoje definicje w Umowie Ramowej, Regulaminie oraz Opisach transakcji.

3. Zasady ustanawiania depozytu zabezpieczającego
sposób obliczania
zabezpieczenia

wniosek o otwarcie
rachunku
zabezpieczającego

1.
2.

Bank oblicza Zabezpieczenie Wymagane będące Ekspozycją Klienta.
Ekspozycja jest równa Bieżącej Wartości Rynkowej Netto Pakietu Transakcji (jeśli jest liczbą dodatnią)
powiększona o Zabezpieczenie Minimalne.

1.

Na podstawie umowy regulującej prowadzenie Rachunku Rozliczeniowego Klienta, Klient składa wniosek o
otwarcie pomocniczego rachunku bankowego („Rachunek Zabezpieczający”).
Na Rachunku Zabezpieczającym Klient będzie ustanawiał Zabezpieczenie Wymagane.
Numer oraz walutę Rachunku Zabezpieczającego Klient ma zawarte w Informacji o rachunkach do obsługi usług
powierniczych i usług z zakresu transakcji rynku finansowego. Dokument przekażemy elektronicznie w formie
wiadomości e-mail po podpisaniu umowy.

2.
3.

4.

Klient ustanawia Zabezpieczenie Wymagane w formie zastawu na podstawie art. 306 § 1 w zw. z § 2 w zw. z
art. 327 Kodeksu cywilnego na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku
Zabezpieczającym („Zastaw”).

5.

Bank potwierdza otrzymanie informacji o ustanowieniu Zastawu na podstawie Umowy Zabezpieczającej.

dyspozycja blokady
rachunku

6.
7.

Klient ustanawiana na rzecz Banku bezterminową i nieodwołalną blokadę Rachunku Zabezpieczającego.
Blokada może zostać zniesiona wyłącznie za zgodą Banku.

rachunki rozliczeniowe

8.

forma zabezpieczenia

oprocentowanie
zabezpieczenia

1
2
3

9.

Rachunki Rozliczeniowe służące do rozliczeń Zabezpieczenia Wymaganego:
Waluta

Rachunek Rozliczeniowy3

PLN

………………………………………………………………………

EUR

………………………………………………………………………

USD

………………………………………………………………………

GBP

………………………………………………………………………

CHF
………………………………………………………………………
Oprocentowanie środków na Rachunku Zabezpieczającym
www.mbank.pl.

Bank

udostępnia

na

stronie

internetowej

występuje zawsze dla obywatela RP
występuje w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL, w jaki
Nr rachunku wskazuje Klient, wybór waluty Zastawu następuje przez wpisanie przy walucie Rachunku Rozliczeniowego.

1/2

4. Oświadczenia i pełnomocnictwa Klienta
oświadczenie Klienta

1.
2.

pełnomocnictwa dla
Banku

3.
4.

Klient oświadcza, że Zastaw stanowi jego własność, znajduje się w jego wyłącznej dyspozycji i nie jest obciążony
prawami osób trzecich.
Klient udziela Bankowi nieodwołalnego, pełnomocnictwa do:
1/
przeniesienia na Bank (na podst. art. 509 § 1 w zw. z art. 335 Kodeksu Cywilnego) środków
pieniężnych na Rachunku Zabezpieczającym do wysokości zobowiązań Klienta z Umowy Ramowej oraz
Transakcji,
2/
przelewu środków z Rachunku Zabezpieczającego na pokrycie wymagalnych należności Banku z tytułu
Transakcji, odsetek, prowizji, opłat i kosztów zaspokojenia Banku,
3/
składania oświadczeń woli i wiedzy na potrzeby dokonania blokady środków pieniężnych na Rachunku
Zabezpieczającym,
4/
do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo wygasa z dniem rozwiązania Umowy Zabezpieczającej.
Klient zwalnia Bank z ograniczeń wynikających z art. 108 Kodeksu Cywilnego.

5. Dyspozycja dotycząca zwrotu zabezpieczenia
4.

dyspozycja zwrotu
zabezpieczenia

5.

Klient zgadza się na brak automatycznego zwrotu nadwyżek Zabezpieczenia wynikających z wyceny pakietu
Transakcji Pochodnych. Zgoda ważna jest tak długo aż Klient nie odwoła jej w formie pisemnej.
Klient może złożyć dyspozycję o zwrot nadwyżki Zabezpieczenia.

6. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli wystąpi Przypadek Naruszenia Bank ma prawo do wykorzystania Zastawu na zaspokojenie swoich
wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności, wynikających z Transakcji (kwoty netto wynikającej z obliczenia
wzajemnych wierzytelności stron). Zaspokojenie nastąpi przez przeniesienie Zastawu na Bank do wysokości
wierzytelności zabezpieczonej.

prawo Banku do
wykorzystania
zabezpieczenia

2. Od dnia zawarcia Umowy Zabezpieczającej rozwiązaniu ulega uprzednio zawarta umowa zabezpieczająca
lub umowa kaucji, jeżeli umowy takie były zawarte w związku z Umową Ramową lub inną umową ramową dla
transakcji rynku finansowego, na podstawie której Klient i Bank zawierali Transakcje.

rozwiązanie umów,
które zawarliśmy
wcześniej

3. Klient nieodwołalnie umocowuje Bank do przelania środków pieniężnych złożonych jako zabezpieczenie na
podstawie ww. umowy/umów na Rachunki Zabezpieczające jako Zastaw.

rozstrzyganie sporów

4. Spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wskazany w Umowie Ramowej.

liczba egzemplarzy
umowy

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach.

4<<<Podpisy

stron umowy:

!

!

I. Imię i nazwisko:

______________________________
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna
podpis z upoważnienia Banku

podpis klienta

>>>
5<<<

#imię i nazwisko osoby upoważnionej przez bank#
6#odwzorowanie

podpisu odręcznego#
nr #nr pełnomocnictwa#
#______________________________#
#podpis złożony elektronicznie#
7#Pełnomocnik

>>>
Wyjaśnienia:
1.
2.

4
5
6
7

Adres do korespondencji: mBank S.A. Private Banking w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
Adres strony internetowej mBanku: www.mbank.pl

występuje wyłącznie dla umów zawieranych pisemnie
występuje dla umów zawieranych elektronicznie i dla potwierdzeń – wartości pobierane z modułu/serwisu
dla umów finalizowanych elektronicznie, poza placówką
dla umów finalizowanych elektronicznie, poza placówką
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