Trnducere din limba englezd

ACORD DE TRANSFER
ACEST ACORD este incheiat la data de 30 iulie 2008 intre:

(1) OTP BANK ROMANIA SA, cu sediul in Str. Buzegti nr. 66-68, Bucureqti, sector
Romdnia, inregistrata

la

Registrul Comerfului ctt

inregistrare RO 7926069, inregistratl

in

m.

J40110296/1995,

Cod Unic

l,
de

Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-02811999,

societate administrata in sistem dual, reprezentata in mod corespunzf,tor de:

Domnul L6szl6 Di6si, in calitate de preqedinte al consiliului de administralie gi dilector
general, domnul Ferenc Bakk,

in calitate de director executiv al diviziei de creditare

qi

gestionare a riscurilor
(denumird in continuare "Cedent");
9i

(2) OTP Bank Plc., L6 Nador Street, H-1051 Budapesta, Curtea MetropolitanA ca $i Curte de
inregistrare: 01-10-041585, reprezentatd in mod corespunzdtor de

Dl. Attil6n6 Pr6ff, in calitate de director de departament
D-na Melinda Kosztik, in calitate de lider de echipi

(denumiti in continuare "Cesionarul")

ilunucAr:
Prin prezentul acord (denumit

in

continuare "Acord de transfer"), cedentul cesioneazd

cesionarului un portofoliu de creante ipotecare ("Creanle transferate"), identificate in anexa
nr. 1.

ACUM, PRIN URMARE, ESTE CONVENIT

iN MOD RECIPROC DE C;,TRE

PARTTLE DUPA CUM URMEAZA:

DEFINITII $I TITLIJRI
..,.+
I .l
inseamnd persoana

1.

"lmprumutat"

(persoanele) care a(au) incheiat un Acord de imprumuf

cu Cedentul. Imprumutalii fiind identificali in Anexa nr.

i.

1.2 "Acord de imprumut" inseamna toate contractele de credit incheiate intre persoanA
(persoanele) qi Cedent $i cesionate ca urmare a Acordului de transfer curent, fiecare dintle
aceste acorduri de imorurnut

fiind identificat in anexa nr.

1.

S emndtur d inde s cifr abi
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L3 "Crean{e transferate" inseamnd suma totah

a

imprumutului restant in temeiul acordului de

imprumut, toate tipurile de dobdnzi acumulate dar neplitite la data decontdrii, precum qi toate
taxele datorate dupe data de mai sus, conform acordului de imprumut.
1.4 "Preful global de transfer" inseamnd suma totalf, a imprurnutului restant gi toate tipurile de

dobAnzi acumulate, dar neachitate, la data decontdrii.
1.5 "imprumutul restant" la data decontdrii este de 8.900,00 EUR 9i 7,765,004,27 CIJF,
1.6 Suma tuturor tipurilor de

dobind[ acumulata dar nepldtitd la data decontdrii este de 37,58

EUR si 14.342.14 CHF.
1.7 "Data decontdrii" inseamni data la care portofoliul de imprumuturi este transferat.

1.8 Orice notificare sau comunicare care trebuie ldcutd in scris poate

fi

lbcutd qi prin

transmiterea prin fax in urmdtoarele condilii:
- pentru cesionar: fax nr. +36 12 66.73.67; percoane de contact: doamna Erika Kasziba;
- pentru cedent: fax nr. +40 21,307.57.34; persoane de contact: domnul Adrian Chichita;

1.9 Crean{ele sunt transferate pe masurl ce se aflA la data decontdrii, impreund cu toatd
garanlia lor (contractul de ipoteci $i polijele de asigurare), conform Acordului de imprumut.

l.l0 Acordul de imprumut;i

acordurile colaterale auxiliare devin anexd la prezentul acord de

tlansfer.

2.

PLATI CATRE CEDENT

2.1 La data decont6rii, la transferul portofoliului de credite, Cesionarul plete$te Cedentului un

preful global de transfer egal cu 7 ,779,346,41CHF

;i

8,937,58 EUR.

Pentru sumele in CHF, OTP Bank Romdnia SA va primi
acoperirea va

fi furnizatd in contul Credit

plilile MTl03

de la OTP Bank Plc,

Suisse Zurich (SWIFT BIC: CRESCHZZS0A).

Pentru sumele in euro, OTP Bank RomAnia SA va primi plnfile MT103 de la OTP Bank Plc,
acoperirea va

fi

furnizati in contul 11782007 -21.I8I7 06 la OTP Bank Plc. (SWIFT BIC:

OTPVHUHB).
2.2 Toate pldlile care vor
acestui imprumut qi vor

fi

fi

efectuate cdtre Cesionar vor

ficute in moneda relevantd a

ldcute integral fbrd compensare sau propriile creanle qi vor

deducere pentru sau in contul oricf,rei taxe a oricdrei
3.

fi

fi fird

jurisdiclii.

ACORDURI ALE CEDENTULUI

3.1 Cedentul va notifica Imprumutatului cu privire la cesiune, conform legisla{iei romAne in
vrgoare.

3.2 Cedentul va intreprinde toate actiunile legale necesare pentru intrarea in vigoare a
prezentului Acord in ceea ce privegte

qi ter{ii qi pentru a pastra garantia ln ceea

S emndt ur d inde

sc

ifr a b i ld

ce prive$te Cesionarul ca Si Nou Creditor. Aceste acliuni legale vor include, dar nu se
limiteazl, la, urmdto

arele

:

- inregistrarea cesiunii de portofoliu in Arhiva electronicd, imediat dupd sermrarea acordului
de transfer, in conformitate cu legislalia romAnd in vigoare;

- inregistrarea transferului dreptului de ipoteci in Cartea funciard nu mai tArziu de 60 de zile
de la data la care clientul a devenit contravenient.

3.3 Cedentul va opera contul bancar al imprumutarului gi va colecta din oficiu pldlile lunare
de dobAndd qi rambursdrile principalului in conformitate cu planul de rambursare, precum qi

onorariile datorate in baza Acordului de imprumut.
3.4 Cedentul va transfera in contul Cesionarului pl6{ile de la punctul 3.3, ca 2 zile lucr[toare

inainte de sfdrqitul lunii, pentru plAlile colectate in cursul lunii curente gi in cea de-a doua zi

lucrltoare a lunii urmitoare, pentru sumele incasate in ultimele 2 zile lucritoare ale lunii
curente,
Pentru sumele

in CHF, OTP Bank RomAnia SA va efecLua o plati MTl03 citre OTP Bank

Plc (SWIFT BIC: OTPVHUHB), acoperind contul sAu la Credit Suisse Zurich (SWIFT BIC:
CRESCHZZ8OA)
Pentru suma in EUR, OTP Bank Romdnia SA va efectua o plat6 MT103 c6tre OTP Bank Plc

(SWIFT BIC: OTPVHUIIB), acoperind contul si.;o 77782007 -27781706 cu OTP Bank Plc.
3.5 Cedentul va efectua, de asemenea, alte tipuri de servicii in favoarea Cesionarului, aga cum
este stipulat de Acordul de Agengie gi de asistentl auxiliar la Acordul de transfer.

4,

ACORDURILE CESIONARULUI

Cesionarul convine cu cesionarul c6:

4.1 Cesionarul nu va dezvilui nici o chestiune care esle sau face parte din obiectul
prezentului Acord de transfer, al acordului de imprumut sau al oricdror documente auxiliare
aferente acestuia, cu exceplia cazului in care: (i) este in domeniul public (altfel decat printr-o
incdlcare a prezentei); (ii) trebuie sd fie dezvdluitd in conformitate cu orice lege, reglementare
sau procedurd juridicd aplicabili sau care afecteazd Cesionarul;

(iii)

este dezv[luitd pentru

protejarea sau executarea oricdreia dintre drepturile sale, sau (iv) a fost convenit

in scris

de

cedent inainte de aceastd. divulgare.

4.2 Pentru serviciile de plati conform art. 3.3,3.4 qi 3.5, Cesionarul pldteqte Cedentului o

tax[ pldtibil4 in conformitate cu Acordul de Agen]ie gi Asistenld auxiliar la Acordul

de

Transfer.
5.

DECLARATII ALE PARTILOR SI RECUNOASTEREA DE CATRE CEDENT

5.1 Cedentul declarA $i garanteazA cesionarului c[:

S e mn dt
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(A) din cele mai bune cuno$tinte

;i

convingeri ale Cedentului, nu s-a produs niciun

eveniment de neindeplinire a obligafiilor sau nu este restant; $i

(B) cu excepjia cazului in care Cedentul a comunicat Cesionarului altfel, Cedentul nu
cesionat, nu qi-a incredintat sau instrAinat vreun drept,

a

titlu qi interes in gi asupra creantelor

fiansferate cAtre orice te4a parte.

(C) lmprumutatul lespectd pe deplin toate obligaliile care

ii

revin in temeiul Acordului de

imprumut, singurele exceplii acceptabile fiind existenla unei infracliuni de maxim 15 zile;
(D) in conformitate cu reglementdrile legale din RomAnia, creanlele transferate sunt cesionate
impreund cu garanliile care garanteazi lmprumutul (contracte ipotecare, polile de asigurare),

iar cesiunea nu va schimba negativ structura

actDaIL

a garanliilor qi nici nu va

pune

Cesionarul intr-o pozilie mai pulin favorabild privind garanliile decet pozitia anterioare

a

Cedentului.
5.2 Cesionarul recunoa$te ca a fost $i va continua sd fie responsabil pentru efectuarea propriei

evaluiri qi investigiri privind situalia financiard, bonitatea, afacerile sau perspectivele
Imprumutatului sau ale acJionarilor sau ale ofilerilor acestuia, situafia fiscald a cesionarului in
legAturi cu creanlele transferate pe baza informaliilor furnizate de cedent.

5.3 Cedentul va pldti toate taxele aferente inregistrdrii transferurilor ipotecare in Arhiva
Electronic[ gi in Carlea funciarl.

6,

TAXE $I COSTURI MAJORATE

in cazul in

care Cedentul este obligat

sl

efectueze orice deducere sau relinere

oriclrei taxe de orice natur[ de la orice platd care
acord cdtre Cesionar, Cedentul va efectua

in

s[ fie efectuati prin

contul

prezenful

o astfel de

deducere sau relinere gi va pl6ti

pl[!i

efectuate in legdturi cu o astfel de

Cesionarului orice platf, datoratA acestuia lEri orice
deducere sau re{inere.

urmeazd.

in

acest caz, cedentul gi cesionarul depun eforturi rezonabile pentru a

gdsi o cale de plati a sumelor datorate de la o parte la alta

h

aqa

fel incAt sf, evite sau

sd

reduci aceastd deducere sau re{inere.

7. COMPENSARE

(A) Cedentul poate, dar nu trebuie, sd debiteze oricare suml datoratd de Cesionar in orice
moment sau sA crediteze orice sold

la care Cesionarul are dreptul, in orice cont

al

Cesionarului deschis la Cedent, pentru plat[ oricArei sume datorate Ei pldtibile de la Cesionar
conform prezentului Acord.

in

acest

Cedentul poate achiziliona cu suma care

ii

este

M Ci,,

i\l
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Semndturd inde scifrabild

datoratd sau cu banii aflati
care ar putea

fi

in contul unui credit, dup| caz, astfel de sume aie altor monede

necesare pentru realizarea acestei cereri.

(B) Cesionarul poate, dar nu trebuie, sI debiteze orice sumd datoratA de citre Cedent in orice
moment, sau se crediteze orice sold la care Cedentul are dreptul, in orice cont al Cedentului
deschis la Cesionar, in sau spre plata oricf,rei sume datorate qi pldtibile de la Cedent. in acest
scop, Cesionarul poate achiziliona cu suma datorate de acesta sau cu banii din contul unui

credit, dupd caz, asIfel de sume ale altor monede care ar putea

fi

necesare pentru realizarea

acestei cereri.
8.

DIVERSE

Dacd oricare dintre prevederile prezentei este sau devine ilegal6, invalidfl sau inaplicabild in

orice privinli, in conformitate cu legea oric[rei jurisdicJii, nici legalitatea, validitatea sau
aplicabilitatea celorlalte dispozilii ale prezentei, nici legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea
unei astfel de prevederi in temeiul legii a oricdrei alte jurisdiclii nu va

Prezentul acord

fi

afectatd.

intrl in vigoare intre pA4ile la data semndrii de c[tre

ambele pirJi.

imprumuiatul qi te4ii vor recunoaste acest lucru pe baza prevederilor legislaliei romAne in
vigoare.

LEGISLATIA $I JURISDICTIA
Prezentul Acord va fi guvernat de ;i interpretat in conformitate
9.

Orice litigiu care decurge din sau

in

legdturA

cu legile RomAniei.

cu prezentul acord, inclusiv

incheierea,

executarea sau rezilierea acestuia, se solulioneazd prin arbitrajul Curlii de Arbitraj Comercial

International ata$at Camerei de Come4 gi Industrie a RomAniei gi a Municipiului Bucuregti
conform Regulamentului de arbitraj. Procesul arbitral va

fi

condus de un arbitru unic, numit

prin acordul p64ilor sau, in lipsa acestui acord, numit de pregedintele Cu4ii de Drept
Internalional Comercial, ata$at Camerei de Come4 si Industrie a RomAniei. Instanla va
judeca litigiul - prin lege - prin aplicarea legii romAne. Hot[r6rea arbitral[ este definitivd gi
obligatorie. Locul oricdrui arbitraj va fi Bucureqti (Romdnia), iar limba va

fi

engleza.

DREPT PENTRU CAR-E reprezentanlii legali autorizali ai pdrlilor semneazd la data qi in
anul mentionate mai sus

Pentru qi in numele Cedentului

Pentru Ei in numele Cesionarului

OTP Bank RomAnia S.A.

OTP Bank Plc.

Dl. I;1szl6 Di6si

Doamna Attil6n6

Director General

Manager de departament

Prfff
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Doamna Melinda Kosztik

Dl Ferenc Bakk

Lider de echipi

S emndtur d inde s cifrab

ild

Director executiv

Divizia de creditare qi gestionare a riscurilor

AWZ DE LEGALITATE
S emndturi

inde s cifr abtle
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BADII ELENA-IRINA, haducitor autorizat de Ministerul Justitiei
cu nr 17039, certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului in orieinal din limba
Subsemnata,

englezd in limba romAnd.

Traduodtor,

S emn d tur d i nd e s c ifr ab i I d
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