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PREZENTIIL CONTRACT DE CESIIJNE ("Contractul")

este datat 31 august 2009 qi este incheiat de

citre gi intre:

(1)

OTP Bank Plc., o persoan[ juridicd constituitd $i care igi desfigoari activitatea in rnod valabil in baza
legislaliei Republicii Ungaria, inregistratA la Oficiul Registrului Comer{ului de pe ldngd Tribunal sub numdrul
de in-registrare 01-10-041585, avdnd sediul in H-1051 Budapesta, N6dor utca 16,IJngana, reprezentari legal
prin dl. Zoltan lll6s, in calitatea sa de Director General gi prin dna. Arlra Florova in calitatea sa de Director
(denumitd in cele ce urmeazl "Vflnz5torul,,);

(2)

OTP Financing Solutions B.V., o societate privata cu rdspundere limitat6, (besloten vennootschap met beperhe
aansprakelijkheiQ constrtuitd qi care igi desfiqoard activitatea in mod valabil in baza legislaliei olandezn,
iffegishata la Registrul Come4ului din Amsterdam sub numdrul 24446304, av6nd sediul statutar in Rotterdam,
Oland4 qi sediul social in Fred. Roeskestraat 123 Olympic plz, 1076 EE Amsterdam, Olanda, reprezentata legal
de doi dintre administratorii sf,i impreuna (denumitd in ceea ce urmeazd ,.Cumpdritorul,,), gi

(3)

OTP Bank RomAnia S.A, o persoand juridic[ organizatf, in sistem dualist, constituitd gi care igi desfdqoarl
activitatea in mod valabil in baza legislajiei romAne, avdnd sediul social in Str. Buze$ti, ru. 66-68, Sector l,
Ro-011017, Bucure$ti, Romania, inregistratd la Registrul comerlului din Romania sub nr,
140/10296124.11.1995, cod unic de inregistrare 1926069, inregistratA in Registrul Bancar din RornAnia sub 1r.
RB-PJR-40-028/1999, caprtal social 432.909.120 RON, reprezentata legal prin L6sz16 Di6si in calitate de
Director General Executiv & Pregedinte al Consiliului de Conducere gi prin dl. Ferenc Bakk tn calitate de
Director General Executiv Adjunct (denumita in cele ce urmeazd "vanzitorul rnifial', sau ,,Agentul,,)

fiecate dintre gi toate cele de mai sus din prezenta sunt denumite in mod individual in cele ce urmeazd.
'rPartea", iar
in mod colectiv ,,P[rfile"

PREAMBI]L
(A)

in COftlflfff,E iN CARE, prin Contractele

(B)

il,t CONnflfff,E iN CARE, Credite Bilaterale pentru

Bilaterale de Facilitifi pentru Persoane Fizice incheiate
intle Consumatori $i Vanzatorul Inilial, in calitate de creditor unic, Venzatorul IniJial a pus la dispozilia
Consumatorilor unele Credite Bilaterale pentru Persoane Fizice, aga cum sunt definite in cele ce urmeaza;
Persoane Fizice denominate in CHF, acordate
Consumatorilor conform Contractelor Bilaterale relevante de Facilit[1i pentru Persoane Fizice qi
preconizate a fi supuse VAnzdrii ce face obiectul prezentului Contract ("Primul Portofoliu pentru Persoane
Fizice in CHF"), au provenit dintr-o sumA totalA ce nu de depdgit valoarea contractualA a Capitalului indicat in
Anexa

(c)

1 la

prezentul Conlract;

ift COnOflfff,f iN Cann,

pdn Contractele de Ager4ie relevante gi fiecare Contract succesiv de Transfer
aferent acestora, a$a cum sunt definite in cele ce urmeazd, VAnzdtorul Initial a vandut $i a transferat
VAnzdtorului toate drepturile, creanlele 9i garanliile sale in baza Creditelor Bilaterale pentru Persoane
Fizice, pe bazd de non-recurs, astfel incat pentru moment Activele derivate din sau in legiturd cu Primul
Portofoliu pentru Persoane Fizice in CIIF sunt delinute integral de c6fie VanzAtor, impreund. cu oricare dintre
gi toate riscurile economice atagate sau aferente acestora;

il,l CONlflfff,t iN C,q,nn, prin aceleagi Contmcte de Agenlie, Venzatorul Inilial a fost desemnat de catre
Ydnzdtor sA acfioneze, ca ufinate a incheierii oricdrui Contact relevant de Transfer, ca agent al VAnzatorului
pentru facilitati gi garanlii ("Agentul"), av6nd indatoriri specifice cu privire la administrarea qi recuperarea
Activelor derivate din sau aferente Primului Portofoliu pentru Persoane Fizice in CHF inclusiv, cuprinzAnd
atat Creanlele c6t gi GaranJiile aferente acestora;
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(D)

(E)

IN CONDITIILE IN CARE, Vanzatorul doregte in plus ci

traasfere, sd cesioneze gi sd vAndd
Cumpdratorului Activele ce corespund Primului Portofoliu pentru Persoane Fizice in CIIF la Pretul de
VAnzare indicat in Anexa 1 la prezentul Contract;

ittl CONlflfff,E iN

CARE, CumparAtorul doreste sa accepte $i sd achizilioneze de la VAnzi.torul

respectivelor Active, plltind PreJul de Vanzare indicat in Anexa 1 la prezentul Contract gi pdsftend VAnzltorul
Inilial, ca Administrator al Activelor, in vederea adminishArii ulterioare qi a furnizdrii serviciilor de gestionate

a creditelor in legdturd cu respectivele Active, in baza termenilor 9i condiliilor stipulate in Contractul de
Administrare, qi, iri acest scop,
(F)

itt CONlflfff,n iN Cnnn,
o

prin prezentul Contract, Vanzdtorul qi Cumpdritorul inten{ioneazd s[ efectueze

in bloc a Activelor ce corespund Primului Portofoliu pentru Persoane Fizice in CIIF ("Prima
Vinzare privind Persoanele Fizice in CHF"), a$a cum este definit in cele ce umeazd;
(G)

cesiune

iU COnlflfff-E iN CARE, Prezentul Contract stipuleaza termenii qi condiliile generale in baza c rora
VAnzdtorul va cesiona, iar Cumpdrdtorul va achiziliona gi accepta Activele ce corespund Primului Pofiofoliu
pentru Persoane Fizice in CIIF, cu asisten{a Agentului.

PRIN URMARE, SE CONVINE PRIN PREZENTA DE COMUN ACORD iNTRE PARTI dupd cum

:unt'teazA:.

DEFINITII
1.1

Definitii
in cadrul prezentului Contract, termenii scrigi cu majuscule utilizaJi in prezenta gi care nu sunt defini{i altfel
vor avea urmatoarele inlelesuri:
"DobAnda Acumulatd" inseamnt, cu privire la un Acfiv, Dobdnda neajunsi la scadenld a Creditului la Data Limitd;

"Contractul de Administrare" inseamnd contractul in baza legislajiei romdne incheiat de cdtre gi intre
Cumpdrator (in calitate de Benefrciar) 9i Vdnzdtorul Inilial (in calitate de Administrator a1 Activelor) la data
de 8 mai 2009 gi care reglementeazd, printre altele, administrarea Activelor Transferate it baza prezentei,
inclusiv, pentru a evita orice dubiu, Primele Active Transferate privind Persoane Fizice in CI{F;

"Contractul de AgenJie gi de Asisten{[" (denumit in cele ce urmeazd 'sContractul de Agenfie") inseamnd
fiecare dintre $i toate Contracte de Agenlie 9i de Asistenld incheiale intre Venzatorul Ini{ial qi Vanzitor cu
privire la Creditele Bilaterale pentru Persoane Fizice anterior Datei Transferului, dupA cum u;^meaziL:

-

Contractul de Agenlie gi de Asisten[FL din data de 26 octombrie 2007 (aplicabit Creditelor Bilaterale
pentru Persoane Fizice pentru personal);
Contractul de Agenlie $i de AsistenlA din data de 30 martie 2007 (aplicabil Creditelor Bilaterale pentru
Persoane Fizice pentru non-personal)

inseamnd toate drepturile cu privire la revendicf,ri, venituri gi creante, prezente qi viitoare, ale
V6nzdtorului, derivate din sau afercnte Primului Porlofoliu pentru Persoane Fizice in CHF, ce rezulti din sau
sunt in legiturd cu respectivele Contracte Bilaterale relevante de FacilitlJi pentru Persoane Fizice
denominate in CI{F, $i toate drepturile cu privire la revendic[rile, veniturile gi creanjele prezente gi viitoare pe
care Vanzdtorul le are sau le poate dobdndi impotriva oricArei te4e plrfi in leglturd cu acestea, inclusiv, dar
lirritare la Capital, Dobdnzi, DobAnzi Penalizatoare, Comisioane pentru Modificare qi Comisioanele
pentru Rambursare Anticipat[ (aga cum sunt definili respectivii termeni in prezenta in cele ce urmeazi), toate
scadente ulterior Datei Transferului ('oCreanfele"), impreund. cu oricare dintre gi toate GaranJiile aferente;

"Active'

firi
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"Contractul de Cesiune" inseamni prezentul Contract $i toate anexele, contractele, instrumentele sau alte
documente care sunt incheiate sau predate in legltura cu Prima Vdnzare privind Persoanele Fizice in CIIF ce
face obiectul prezentului Contract, impreuni cu fiecare dintre qi toate amendamentele sau conplet6rile lor

ulterioare, daca este cazul. De dragul exactitdfii, prezentul Contract de Cesiune este similar Contractului de
Cesiune pentru Petsoane Fizice in CHF din Contractul de Administrare (cu condifia, in once caz, ca acest
Pnm Contract de Cesiune pentru Persoane Frzice in CIIF nu este considerat &ept Contract singular de
Cesiune pentru Persoane Fizice in CIIF, deoarece este probabil ca Pa4ile sd incheie alte Contracte de Cesiune
pentru Persoane Fizice pe viitor, avind ca obiect partea ramasA din portofoliile Creditelor Bilaterale pentru
Persoane Fizice ale VAnzd.torului, daca este necesar) gi, in plus, constituie pafte integrantA din DocumentaJia
de Cesiune, a$a cum este identificatd in acelagi document;

"Credit(e) Bilateral pentru Persoane Fizice" (sau "Credit(e)") constau in orice facilitate de credit qi la
Inijial Consumatorilor pe termen mediu qi lung, care sunt garantate prin
ipoteci asupra proprietdJilor imobiliare ale respectivilor consumatori, dupa curn unneaza:
termen acordate de citre VAnzdtorul

- Credite lpotecare pentru Consunxatori inseamnd facilitdli de credit acordate pe termen mediu sau igng,
care sunt acordate cu ipoteci asupra proprietafllor imobiliare ale Consumatorilor sau garal{ilor 1or personali,
$l

- Credite lpotecare Ordinare inseamnd facilitiJi de credit la temen acordate conform Legii rom6:re nr,
19011999 prinnd creditul ipotecar pentru investilii imobiliare, aSa cum este modificata ulterior, pentm ca
respectivii Consumatori: 1) sd cumpere o proprietate imobiliard existentd (teren qi/sau cladir;); 2) sa
construiasca, sd extindi, sI consolideze sau sd recondilioneze o clidire noui,/veche sau si imbundtd{easca
statea unui lot de teren; sau 3) si refinanleze un credit ipotecar acordat de c6.tre Vdnzdtorul Ini{ial sau de cdtre
o altd entitate, facilitdti care sunt garantate cu ipoteci asupra respectivelor proprietdfi imobiliare, in toate
cazuril.e;

"Zi Lucrdtoare"

iuseamnd orice zi alta decdt (a) sAmbdta, (b) duminica sau (c) o zi in cete Cunipdr[torul,
VAnzitorul 9i Agentul sau bdncile comerciale din Republica Ungaria, RomAnia gi/sau Olanda sunt inchise qi nu
desfhgoard activitatea comerciald obignuitd, cu condilia ca, pentru plAtile CHF ce urmeaza sd. fie efectuate in
baza prezentului Contract, aceasta inseamna, de asemenea, o zi in care bincile comerciale din Elvelia sult
deschise. Daci orice datd a scadenlei nu este o Zi Llcrdtoare, pldlile vor fi efectuate, iar alte obligaJii vor fi
indeplinite in Ziua Lucrdtoare imediat urmatoare sau, in cazul in care acea Zi Ltcrdtoarc se incadreazd in
urmAtoarea lund calendaristicd, in sau inainte de ZiuaLucrdtoare precedenti.;

"Cffi"

inseamnd franc elveJian, respectiv moneda oficialf, a Elveliei;

dar fird limitare la orice tip de ipoteci, gajuri, cereri de plat6 in baza poliJelor
de asigurare de viald gi/sau pentru bunuri, cesiunile, privilegiile, biletele la ordin, despagubirile gi orice alti
garantie constituitA cu privire la Primul Portofoliu pentru Persoane Fizice in CHF in baza Contractelor
Bilaterale relevante de Facilitlti pentru Persoane Fizice, incluzAnd, totugi, orice venituri rezultAnd din
constituirea respectivelor Garanlii;

"Garanfii" inseamni inclusiv,

"Data Limiti" inseamna 25 august 2009 gi este data la care Pdrfile convin in mod categoric asupra Activelor
ce urnrcazd" sa fie vendute in baza Primei Vdnzdri privind Persoanele Fizice in CHF gi asupra sumei finale ce
trebuie sd fie plititd Pref de VAnzare;
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"Activ(e) Eligibile" inseamna Activele care intrunesc atat Criteriile Eligibilitate privind Titlwile de
Proprietate gi Criteriile Eligibilitate privind Transferurile la Data Transferului, dupd cum urmeazE.:
- Criteriile Eligibilitate privind Titlurile

(D
(it

de Proprietate;

Activele sunt pldtibile de catre Consumatori qi derivate din Contractele Bilaterale de Facilititi
pentru Persoane Fizice;
Creditele au fost iniJiate confomr legislatiei romdne, derivate din cursul obignuit al activitdlii
VAnzdtorului Inifial, care a verificat gi confinnat identitatea fiecdrui Consumator conform Politicii

privind Creditele pi Recuperarea:

(iiD

Contractele Bilaterale de Facilitdfi pentru Persoane Fizice ce sau na;tere Activelor se supun
legislafiei romAne;

(iv)

Activele respectd legile rorrAne in vigoare (inclusiv regulile privind "cunaa$terea clientului tdu" qi
legea romana care reglementeazd prevenirea spalArii de bani gi a finanfdrii actelor de terorisrn), iar
Consumatorii aferenti au fost eligibili conform cerinlelor Politicii cu privire la Credite gi Recuperare
la data inilierii respectivelor Credite;

(v)

Creditele sunt garantate prin

(vi)

Activele sunt cereri de platd a banilor, care sunt denominate in CHF;

(viD

Creditele au o rata a DobAnzii variabili sau fixd, conform relevant Contractul Bitateral privind
FacilitdJile pentru Persoane Fizice;

(viii)

Creditele au fost retrase integral de catre Consumatori;

(ix)

Creditele nu sunt facilitd{i reinnoibile;

(x)

Creditele nu sunt

(n)

Nu existd restricfii conhactuale de cesionare cu privire
sau exclusE.

ir

facilitiji

u

a sau mai multe Garantii;

de descoperir de credit:
1a

Active, iar tasferabilitatea Activelor nu este limitat2l

baza prevederilor Contrach:lui Bilateral relevant privind

Facilitifile pentru Persoane Fizice;

(xii)

Aplicabilitatea Activelor nu este diminuatd de neindeplin ea de catre orice terfd parte a obligatiilor sale;

(xiii)

Consumatorii nu sunt indreptdlili sf, compenseze Activele cu nicio cerere de platd a lor impotriva
VAnzdtorului, dec6t in cazul in care un drept de compensare este acordat Consumatorului in baza
principiilor obligatorii ale statului de drept sau in baza Contractului Bilateral relevant privind
Facilitdlile pentru Persoane Fizice;

(xiv)

Contractele Bilaterale de Facilitlti pentru Persoane Fizice care dau na$tere Activelor nu au fost
modificate, completate sau inlocuite prin orice contracte suplimentare intr-un mod care ar putea dAuna
caractenrlui recuperabil, cesionabil sau participdrii cu privire la respectivele Active,

(x")

Activele nu sunt grevate cu sarcini, cu exceplia Garantiile, qi nu fac obiectul nici uuor procese intentate la
sau prezentate oricarei instanle romAne, oricdrui arbitru sau altui organism responsabil pentru soluiionarea
disputelor legale in RomAnia. De dragul exactit{ii, Activele qi in special orice Garanjii ata$ate sau aferente
respectivelor Active nu fac obiectul unei proceduri de executare silitd in Romdnia sau unei proceduri sau
revendicAri prezentate instanlelor arbitrale sau jurisdicJionale rorrAne;

(xvi)

Consumatorii nu au mijloace de apdrare justificate legal sau drepturile de abrogare sau revocare cu
privire la Active sau Contractele Bilaterale relevante de Facilitdli pentru Persoane Fizice care stau
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la baza Activelor, Activele nu sunt supuse unui lrtigiu in Romdnia qi nu fac obiectul nici
sau deduceri ale Capitalului;

ulei reduceri

(xvii)

Activele nu incalcd nicio lege sau reguli in vigoare din cadru I jurisdicfiei rorndne;

(xviii)

Consumatorii nu au protestat impotriva respectivelor Active sau nu le-au redus prin compensare sau
in orice a1t mod.

- Criterii de Eligibilitate privind Tr"ansfenLrile;

(1)

Activele sunt inregistrate in prezent in bilanlul contabil al VAnzitorului;

(ii)

Nu a fost creatd nicio prevedere de cAtre Verzator privind Activele;

(iiD

Activele nu au fost cesionate, vandute sau transferate in alt mod cAtre o tef[ parte de c6ye V a11zdtor:

(iv)

Transferabilitatea Activelor nu este limitata sau exclusd prin nicio acfiune, niciun act fiduciar, nicio
ipotecA sau un alt contract sau instrument in care Venzdtorul este parte sau prin care aceasta sau
oricare dintre Activele sale sunt angajate, iar titlul de proprietate asupra .Activelor poate fi cesionat

liber Cumpirdtorului;

(v)

Confom cuno$tintelor VAnzdtorului, de la data achiziliei acestora conform Confactului relevant de
Transfer, Activele nu au fost grevate cu nicio sarcind sau un alt drept al unei te4e pd4i datorite
acliunilor sau acordurilor V6nz5,torului;

(vi)

Conform cuno$tintelor VAnzitorului, Activele nu fac obiectul nici unui proces intentat la sau
prezentat oricdrei instanJe ungare, oricdrui arbitru sau altui organisn responsabil cu solulionarea
disputelor legale din Republica Ungaria;

(vii)

Conform cuno;tinfelor Vdnzdtorului, Activele nu incalcd nicio lege sau niciun regulament in vigoare
in cadrul jurisdicliei ungare.

"Data Semnirii" lnseamnd 31 august 2009, la care prezentul Contract

este semnat legal de cAtre PA4i;

Persoanele Fizice in CIIF (sau ((Vinzfisa')" inseamn[ cesionarea in bloc a Activelor ce
corespund Primului PortofoLiu pentru Persoane Fizice in CIIF, confonn temenilor gi condifiilor prczentulur Contract;

'?rima VAnzare privind

"Primele Active Transferate pentru Persoane Fizice in CHF" inseamnd Activele Transferate (aqa cum
respectiwl termen este definit in Contractul de Administrare) derivat din sau in legitura cu Prima Vdnzare

privind Persoanele Fizice in CIIF;
"Suma RestantI"

-

inseamna valoarea nominali a fiecdrui Activ, ce cuprinde Capitalul restant, a$a cum este

calculat la Data LimitA:

6?refuf de Ydnzare" inseamnd valoarea totalf, asupra
cdreia s-a convenit de cahe VanzAtor qi Cumpdritor

ca
reprezentAnd Pretul de VAnzare al Activelor, indicat in Anexa 1 la prezentul Contract, fiind compusl din urmAtoarele
sume cumulative: (i) Suma Restanti totah a tuturor Activelor 9i (ii) Dobinda Acumulatl totald a tuturor Active.

"Contul Vanzitorului" inseamnd contul VanzAtorului deschis in CHF la Union Bank of Zurich, Zurich (Cod
Swift: UBSWCHZHS0A) sub no. 02300000068528050000Y, cont in care CumparAtorul va pldti Prelul de
Ydrzare Y dnzdtorului in baza termenilor gi condiliilor prezentului Contract;

"Data Transferului" inseamnd data la care survine transferul dreptului de proprietate asupra Activelor. in
cadrul prezentului Contract, Data Transferului este 1 septembrie 2009.
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7.2

Interpretare

(D

Termenii care nu sunt definiJi altfel in prezentul Contract de Cesiune vor avea infelesul definit in
Contractul de Administrare. Dacd existd orice conflict intre definiliile utilizate in prezentul
Contract gi definiliile din Contractul de Administrare, definiliile din prezentul Contract vor prevala;

(ii)

orice referinld la o palte sau o persoald va fi interpretatA astfel incAt sd includi succesorii,
reprezentanJii acceptali gi cesionarii respectivei pdrJi sau persoane;

(ii1)

referinlele la orice statut, lege, act, contract, instrument sau document sunt referinJe la respectiva
lege / respectir.ul stat:u.t, act, confact, instrument sau document afa cum ii sunt aduse
amendamente, cum sunt modiflcate, cesionate, novate, reformulate sau re-adoptate gi includ
referinle la orice lege, instrument, decizie, aprobare sau document incheiat in baza acestora sau
conform acestorai

(iv)

in prezentul Contract, cu exceplia cazului ?n care contextul impune aitfel, cuvintele care denotA
singulaml includ pluralul qi viceversa, cuvintele care denota persoane includ corporalii,
parteneriate $i alte persoane juridice qi referintele la o persoand includ succesorii sdi qi cesionarii
acceptali. Orice referinjd la un gen va include celdlalt gen qi genurile neutre;

(")

in prezentul Contract, titlurile $i sub-titlurile cuprinse au doar scop de referinld gi de utilitate gi nu
vor afecta in niciul fel inJelesul sau interpretarea prezentului Contract;

(vD

in prezentul Contract, o referinld la un alumit Articol, Capitol, o anumita Clauza, Sec{iune, sau
Anexd va fi interpretata ca o referinfd. la respectivul Articol, Capitol, respectiva Clauzd", Sec{iune,
sau Anexd. Ia prezentul Contract;

(vii)

Anexa sau Anexele ce constituite parte din prezentul Contract vor avea aceea$i interpretare, forfd gi
acelagi efect ca gi cum ar fi stipulate in cuprinsul prezentului Contract;

(viii)

in prezentul Contract, "inclusiv" va insemna "inclusiv, dar fEri limitare la".

2

VANZAREAACTI\,'ELOR

2'l

VAnzdtorul vinde in mod irevocabil prin prezenta Cumpbri.torului Activele enumerate in Anexa 1 la prezentul
Conhact, inclusiv Creanlele gi Garanliile ata$ate acestora, aferente unui portofoliu de 10600 Credite
Bilaterale pentru Persoane Fizice denominate in CIIF, cu condilia ca toate Activele sd fie Active Eligibile.

2.2

Cumpdrdtorul curnpdrd in mod irevocabil prin prezenta acele Active, inclusiv Creanfele gi Garanliile relevante.

2'3

Activele vor fi efectiv transferate din conturile VAnz[torului in conturile CumpAratorului

3

PRETUL DE VANZARE. CALCULUL, PLATA $I AJUSTAREA

3.1

Cumpdrdtorul va pldti Vdnzltorului Pretul de Vdnzare egal cu. 542,546,327,79 CIJF (cinci sute patruzeci ;i
doud de milioane cinci sute patruzeci Si ;ase de nii h'ei sute doudzeci Si 6apte flanci elvelient Si qaptezeci Si
noud de centime), pe care Pdrfile il consider a fi un prel in condifii nomale de pia1d, calculat de Ia urmAtoarele
sume:
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-

540.879'356'64 CHF (cinci sute patruzeci de milioane opt sute gaptezeci gi noul de nii trei sute
cinctzeci $i fase de franci elvefieni qi gaizeci $i patuu de centime) Valoarea Restantd total4 a

-

Activelor;

-

1.666.971'15 CHF (un milion $ase sute $aizeci gi $ase de mii noui sute $aptezeci gi unu fianci
elvelieni $i cincisprezece centime) - DobAnda Acunulata totala a Activelor.

Plata Prelului de Vdnzare va fi efectuatA de cAtre CumpdrAtor in unitdtile monetare in care Creditele au fost
iniliate (CIIF), la Data Transferului, in Contul Vdnz[torului, cu exceplia cazului in care Pd4ile au convenit
altfel.
3.3

Prelul de Ydtzarc va include orice impozite, conisioane sau taxe, dacd este cazul, 9i orice alte plali $i
inrpuneri, dacd este cazul. Prin excepfie, Preful de VAnzare nu include taxa pe valoarea adaLrga? (TVA). in
cazu'| in care orice lege fiscald, prezentd sau viitoare, vor detemina aplicarea de TVA tranzacliei ce face
obiectul prezentului Contract in vederea executdrii gi indeplinirii acestuia, atunci respectilul TVA aplicat in
Ungaria va

fi

achitat separat de catre Vanzator.

Nicio eroare in calculul Sumei Restante sau Dobanzii Acumulate al fieciruia dintre $i tuturor Activelor, nici
plata unei sume specif,icate incorect ca fiind Pre{ul de Vdnzare in prezentul Contract nu va afecta valabilitatea
sau aplicabilitatea Y dnzdrit cAtre Cumpardtor sau nu va impiedica CumpfuAtorul sd exercite niciun drept
prevazut prin lege sau in baza contractului pentru a ajusta suma plAtit[ cu privire la Preful de VAnzare.
3.5

Dacd este stabilit de cAtre VenzAtor, spre inlelegerea sa, pe baza unei note de corecfie prin.rite de la Agent sau la
solicitarea speciala a Cumpdrf,torului, ce Prelul de Vanzare a fost calculatd incorect gi a detenninat o platA in
exces sau o platA sub valoare de catre Cumparatorul, V6lzitorul va infoma prompt CumpAritorul printr-o
notificare scrisa, in termen de 5 (cinci) Zile Calendanstice de la data la care respectiva platd in exces sau sub
valoare a fost obseruatA efectiv sau solicitate, dup6, caz,9i convine asupra emiterii unui act adilional la
prezentul Contract specificdnd valoarea exactd a Prefului de Ydnzare, irnpreund cu detaliile relevante pentru
calculul gi ajustarea acestuia. in cazul oricdrei pld{i in exces $i cu conditia sA nu existe niciun drept de

conpensare acordat Vanzatorului in baza principiilor de drept obligatorii sau celorlalte documente
contractuale incheiate intre Pirfi, Vdnzd.torul va remite prompt respectiva platd in exces CumpArAtorului in
termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la primirea notificdrii, cu exceplia cazului in care Pd4ile au convenit
altfel prin actul adiJional, fiind inJeles faptul cd fiecare remitere respectivd de cdtre CumpdrAtor catre Vanzdtor
a oricdrei sume de plata in exces va constitui, in cadrul prezentului Contract, o ajustare a Prelului d.e Y dnzare.
In cazul oricdrei pl6ti sub valoare, valoarea respectivei plnli sub valoare, care constituie o ajustare a PreJulur
de Vinzare va fi plAtita, de asemenea, VAnzltorului in temen de 3 (trei) Zile Lucrdtoare de la primirea
notificdrii, cu exceplia cazului in care Pdrfile au convenit altfel in actul adiJional relevant.
Dacd, intre Data Limite $i Data Transferului, survine o rarlbursare anticipatd integrald cu privire la un anumit
Activ, Activul respectiv nu va mai fi considerat un Activ Etigibil, 9i trebuie si se considere cd cesionarea
Actiwlui respectiv nu a avut loc niciodatd., dar,in oice caz, flrd, a afecta valabilitatea si aplicabilitatea Primei
VanzAri privind Persoanele Fizice in CI IF. lntr-un ast lel de caz, Parfile convin. de asemenea, asupra ajusldrii
Prefului de Vdnzare prin reducerea Prelului de Vdnzare cu valoarea respectivei ramburs[ri anticipate integrale,
urmind mecanismul de ajustare stipulat in Adicolul 3.7 de mai jos.
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3.6

Pdrfile convin asupra faptului cd orice ajustare stipulatd in Articolul 3.5 $i Afticolul 3.6 de mai sus vor face
obiectul unor acte adilionale la prezentul Contract, specificend valoarea finala ajustata a Prelului de Y dtzare,
precum $i intervalul de timp in care Pafiea trebuie sA plAteascd ajustarea respectivd a Prefului de Vdnzare, cu
exceplia cazului in care Pdr{ile au convenit altfel.

EFECTELE VANZARII. FAR;, RECURS
4.1

Aa

Activele, inclusiv Creanlele gi Garanliile aferente acestora, vor fi transferate de la VAnzdtor c6tre Cumpardtor
la Data Transferului, pe bazd de non-recurs, data la care toate riscurile economice aferente respectivelor
Active vor fi tralsferate CumpArAtorului, inclusiv, dar fdrd limitare la:

(i)

risc de neindeplinire a obliga{iilor contractuale;

(i1)

risc de neplatd sau

(iiD

risc de rambursare anticipata;

(iv)

risc de neconstituire sau de constiture pa4iald a Garantiilor;

(v)

risc de pial[ FX, dacd este cazul.

plat6"

intarziatA,

Cumpiratorul accepta in mod necondilionat gi irevocabil rd.spunderea pentru Prima Vdnzare privind
in CIIF, pe cont propriu gi asumAndu-gi riscul deplin cu privire la Active, fhrd recurs la
Y inzdtor, gi fdri niciun drept de compensate sau contrareclamalie. Cu privire la aceasta $i ulterior Datei
Persoanele Fizice

Transferului:
(1)

VAnzatorul 9i VAnz6torul Inifial, in calitatea sa de Agent, nu igi asumd. nicio responsabilitate fata de
Cunrpdritorul in caz de neefectuare, daca este cazul, de cdtre oricare dintre Consumatori a unor
pldJi confonn Contractelor Bilaterale relevante de FacititdJi pentru Persoane Fizice, cu condi{ia
ca respecti\,'ul eveniment sd tiu se datoreazd. culpei sau incdlcirii de cdtre VAnzitor sau Vdnzd.torul
IniJial a oricdrora dintre declaraliile, garanJiile sau angajamentele acestuia in baza prezentului
Contract. In plus, V6r.rzdtorul nu va fi r6spunzdtor fatd de Cumpdrdtor pentru solvabilitatea

Consunatorilor;
(iD

V6nzdtorul qi Vdnzdtorul Inilial, in calitatea sa de Agent, nu vor fi rAspunzAtori pentru
neexecutarea Primelor Active Transferate privind Persoane Fizice in CIIF, cu excepfia cazului in
care respectiva neexecutare nu se datoreazd VAnzdtorului, sau culpei Vdnzdtorului Inifial sau
incalcdrii de cAtre acesta a oricdreia dintre declarafiile, garanfiile sau angajamentele sale in baza
prezentului Contract;

(ii')

VAnzdtorul gi VAnzdtorul IniJial, in calitatea sa de Agent, nu igi va asuma nicio responsabilitate
pentrl deciziile primind Pnmele Active Transferate privind Persoane Fizrce in CIIF cdtre
Cumpdrdtor pe baza propriei sale analize. In aceastA privinla, Curnpdr[torul confirmi prin prezenta
faptul cd a efectuat gi va fi responsabil pentru efectuarea urei evaludri a propriei sale situaJii
financiare qi calitdfii Actiwlui, precum solvabilitatea Consumatorilor, pe baza informaliilor
funizate de cdtre Vdnzdtor gi Vfurzdtorul Initial, in calitatea sa de Agent, conform prezentului
Contract.

DECLARATII, GARANTII $I ANGAJAMENTE
5.1

Declaralii qi GaranJii ale Vffnzitorului
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VAnzitorul declard qi garalteaza prin prezenta atat Cumpdrdtorului cAt qi V6nzitorului Initial, in confomitate
cu respectivele cuno$tinle pe care le deline, cd la Data Transferului:

(D

Venzatorul este gi va continua sa fie o persoand juridicd ce este constituita in mod legal gi care igi
desligoarl activitatea in rnod valabil in baza legislaJiei Republicii Ungaria, cu intreaga putere gi
autoritate necesare in legAturA cu proprietAlile gi Activele sale qi pentru a desfdgura activitatea in care
este angaj at sau iqi propune sd se angajeze;

(ii)

VAnzdtorul define puterea $i autoritatea integralA pentru a incheia gi indeplini prezentul Contract, care
constituie obligaliile legale, valabile $i angajante ale VAnzf,torului, executorii impotriva VAnz6torului
in confomitate cu termenii acestuia:

(iiD

nu a fost intentat de cdtre Y dnzdtor niciun proces la nicio instanli avAnd jurisdiclie competenta, iar
VAnzdtorul nu a intreprins nicio acfiune corporatistd pentru a autoriza, gi nu a primit notificare de
incepere de la nicio persoanA sau autoritate, qi nu are cuno$tinla, dupd adresarea intrebdrilor
corespunzitoare, de nicio circumstanlA ce poate da nagtere oricdrei proceduri vohmtare sau obligatorii
vizAnd falimentul, lichidarea sau reorganizarea Vdnzdtorului;

(iv)

Nici

semnarea gi nici indeplinirea prezentului Contract de c lre V dnzdrot gi nici finalizarea Primei
"
VAnzdri privind Persoanele Fizice in CIIF ce face obiectul prezentului Contract
gi al respectivelor, nu

u ui tratat, nici unei legi sau reglementdri, sau nici unei hotdrAri judecdtoreqti sau
ordonante ale Tribunalului, angajante pentru V anzdtor; (b) nici unei prevederi din Actul Constitutiv al
VAnzS.torului, sau (c) nici unui contract in care Vanzatorul este parte;
contravine (a) nici

(v)

toate autorizaliile gi aprobdrile interne gi externe necesare in vederea semn6rii si indeplinini
prezentului Cortract au fost obtinute, sunt in vigoare qi produc efecte depline;

(vi)

reprezentalii sai detin puterea $i autoritatea deplini pentru a semna gi indeplini prezentul Contract;

(vii)

Activele respecta cerinlele enumerate in Criteriile de Eligibititate prir,rnd Transferurile in definirea
Activelor Eligibile;

(viii)

VAnzdtorul deline titlul de proprietate valabil gi negrevat cu sarcini asupra Activelor, iar respectivele
Active nu sunt grevate cu niciun gaj, drept de sechestru, drept de prim refuz, drept de achizilie, nicio
optiune, ipotecA, niciun alt drept al unei pdrJi sau o alti foflna de gara:rJie sau servitute acordate de
cdtre V6nzator gi nu existd niciun contract sau acord in care VAnzdtorul este parte, caLe sI acorde sau
sd constituie orice astfel de servitute;

(i")

VAnzdtorul ;i-a indeplinit toate obligaliile materiale $i a respectat orice legislaJie maghiar6 relevantd
in baza sau in legdturd atet cu titlul de proprietate asupra Activelor cdt pi cu incheierea prezentului
Contract;

(viii)

5,2

Informaliile furnizate de citre VAnzdtor CumpSritorului cu privire la fiecare Activ relevant nu sunt
supuse nici unor restriclii in baza nici unei legi maghiare relevante cu privire la dezv6luirea
informaliilor confidenJiale sau datelor cu privire la Activ.

AngajamenteleVAnzitorului
Vdnzf,torul se obligd gi se angajeazA prin prezenta atAt faJd de Cumpirdtor cAt gi faJd de V6nzdtorul Liilial, cd
Vdnzdtorul:

(D

va informa Cumpirdtorul imediat ce a luat cuno$tintrA de survenirea oricdrui eveniment avand un efect

material nefavorabil asupra Primei V6nzdri privind Persoanele Fizice in CIIF;
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(iD

va serlna qi va indeplini sau depun orice declaralie, instrument, document pentrx a elabora, perfecta,
valida sau a implementa prezentul Contract, dacd gi atunci cdnd este necesar, confom oricdrei legi
maghiare relevante;

(iii)
5.3

se va asigura ci. nici unui te{ creditor nu ii sunt acordate sau nici unul nu obfine drepturi asupra
Activelor, egale sau prioritare ca rang drepturilor de proprietate acordate CumpArAtorului.

Declarafiile 9i Garantiile VAnzitorului Inifial
Vdnzdtorul Inijial declari prin prezenta $i garanteazA atAt Cumpdrf,torului cAt gi VAnzdtorului, conform
culro$tinlelor pe care le define, cd la Data Transfemlui:

(i)

VAnzdtorul este $i va contilua sa fie o persoand juridici ce este constituitd in mod legal gi care igi
desflgoard activitatea in mod valabil in baza legislatiei romdne, cu intreaga putere $i autoritate
necesare in leg5.turd cu proprietAtile gi Activele sale Si pentru a desfiqura activitatea in care este
angajat sau i5i propune sa se allgajeze:

(iD

VAnzf,torul Inilial deline puterea !i autoritatea integrald pentru a incheia gi indeplini prezentul
Contract, care constituie obligaliile legale, valabile qi angajante ale VAnzdtorului Inilial, executorii
impotriva Venzatorului Inilial in conformitate cu termenii acestuia;

(ii1)

nu a fost intentat de cAtre VanzAtorul Llilial niciun proces la nicio instanjd avAnd jurisdiclie
competentA, iar Vdnzdtorul Ilitial nu a intreprins nicio acliune corporatistd pentru a autoriza, $i nu a

primit notificare de incepere de la nicio persoana sau autoritate, 9i nu are cunogtin!5., dupl adresarea
intrebdrilor corespunzitoare, de nicio circumstanla ce poate da na$tere oricdrei proceduri voluntare
sau obligatorii vizdnd falimentul, lichidarea sau reo rgantzarcaY dnzdtorului Inijial;

(iv)

Nici sennarea qi nici indeplinirea prezentului Contract de cdtre Vinzdtorul Initial, gi nici finalizarea
Primei Vdnzdri privind Persoanele Fizice in CIIF ce face obiectul prezentului Contract $i al
respectivelor, nu contravine (a) nici unui hatat, nici unei legi sau reglementiri, sau nici unei hotdrAri
judecitoregti sau ordonanle ale Tribunalului, angajante pentru Venzatorul Inilial; (b) nici unei
prevederi din Actul Constitutiv al VAnzEtorului Initial, sau (c) nici unui contract in care VAnzdtorul
Inilial este parte;

(v)

toate autorizaliile gi aprobdrile interne qi externe necesare
prezentului Contract au fost obtinute, sutit

("t)
(B)

i

in vederea semndrii
vigoare gi produc efecte depline;

qi indeplinirii

reprezentalii s6i delin puterea $i autoritatea deplina pentru a serrna gi indeplini prezentul Contract.

Vanzdtorul Initial, in calitatea sa de Agent, declard gi garanteaza prin prezenta atatV anz torului cat $i
Cumpdrdtorului, conform cunoqtinlelor pe care le deline, c[ la Data Transferului:

(D

Activele respectA cerinlele enumerate in Criteriile de Eligibilitate privind Titlurile de Proprietate in
cadrul definirii Activelor Eligibile;

(iD

Activele nu sunt grevate cu niciun gaj, drept de sechestru, drept de prim refuz, drept de achizilie, nicio
opliune, ipotecd, niciun alt drept al unei pA4i sau o a1t6, form| de garanlie sau servitute gi nu existl
niciun contract sau acord prin care se acord[ sau se constituie orice astfel de servitute, cu exceptia
GaranJiilor;

(iit)

Vdnzdtorul hrilial qi-a indeplinit toate obligatiile materiale $i a respectat orice lege romAnd relevanti

in baza sau in legdturl cu administrarea gi menfinerea Activelor;

(iv)

VAnzdtorul Inilial a linut evidente exacte ale informaliilor cu privire la Consumatorii respectivii;
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(v)

5.4

informaliile fi-rmizate Cutlpdritorului cu privire la Active conform prezentului Contract sunt veridice,
complete !i exacte, ofera o perspectivA veridici qi corectl asupra respectivelor Active gi Contractelor
Bilaterale de Facilitdfi pentru Persoane Fizice gi nu sunt supuse nici unei restriclii in baza
legislaliei romene cu privire la dezv uirea de inforrnalii sau date confiden{iale privind Activele.

Angajamentele Vdnzitorului Ini{ial
Venzatorul

f,.f,

hilial

se obligd gi se angajeazd

prin prezenta fa!6 de Vdnzdtor gi Cumpdritor ci VAnzatorul Initial:

(i)

va informa Cumpdratorul gi/sau Vdnzitorul imediat ce a lua cuno$tinld de orice survenire a oricdrui
eveniment care are un efect material nefavorabil asupra Activelor;

(i1)

va iutreprinde toate mAsurile legale necesare pentru a asigura eficienla prezentului Contract fal6 de
Consumatori, dacd qi atunci c6ld este necesar, in conformitate cu legislalia romfui;

(ii1)

va serlna gi indeplini sau depune orice declaralie, instrument, document pentru a elabora, perfecta gi
valida prezentul Contract, daci qi atunci cAnd este necesar, in conformitate cu legislatia romela.

DeclaraJiile gi Garantiile Cumpiritorului
Cumpdrdtorul declard 9i garanteazd. prin pr ezenta atat V Anzltorului cdt gi V6nzdtorului Inifial, conform
cunostinlelor pe care le deline, cd la Data Transferului:

(1)

Cumpdrdtorul este 9i va continua sd fie o persoand juridicd ce este constituitA in mod legal gi care igi
desfEqoard activitatea in mod valabil in baza legislaJiei olandeze, cu intreaga putere qi autoritate
necesate in legAfur4 cu proprietl le gi Activele sale gi pentru a desfhgura activitatea in care este
angaj at sau igi propune sA se angajeze;

(i1)

Cumpildtorul define puterea $i autoritatea integrali pentru a incheia gi indeplini prezentul Contract,
care constituie obligaliile legale, valabile qi angajante ale Cumpdlitorului, executorii impotriva
VAnzdtorului in confomitate cu termenii acestuia;

(iii)

nu a fost intentat de catre Cumpdretor niciun proces la nicio instan{d avAnd jurisdiclie competenta, lar
Cumpdretorul nu a intreprins nicio acjiune corporatista pentru a autoriza, gi nu a primit notificare de
incepere de 1a nicio persoanA sau autoritate, gi nu are cunogtinfd, dupd adiesarea intreblrilor
corespunzdtoare, de nicio circumstanld ce poate da na$tere oricdrei proceduri voluntare sau obligatorii
vizdnd falimentul, lichidarea sau reorganizarea Cump6r6torului;

(iv)

Nici semnarea 5i nici indeplinirea prezentului Contract de cdtre Cumpdrdtor, 9i nici finalizarea primei
V6nzdri privind Persoanele Fizice in CHF ce face obiectul prezentului Contract al respectivelor, nu
$i
contravine (a) nici unui tratat, nici unei legi sau reglementdri, sau nici unei hotdrAri judec6toregti sau
ordonante ale Tribunalului, angajante pentru CumpArAtor, sau (c) nici unui contract in care
Cumpdrdtorul este parte;

(v)

toate autorizaliile 5i aprobSrile interne gi externe necesare in vederea semnirii 9i indeplinirii
prezentului Contract au fost oblinute, sunt in vigoare $i produc efecte depline;

(vi)

reprezentalii sai delin puterea $i autoritatea deplina pentru a semna indeplini prezentul Contract;
$i

(uD

Cumpdratorul va semna 9i indeplini sau depune orice declaralie, instrument, documenr peflru a
elabora, perfecta gi valida prezentul Contract, dacd gi atunci cend este necesar, in conformitate cu
legislalia olandezd;
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(viii)
(ix)

Cumparatorul va tine o evidenji exacta cu privire la Primele Active Transferate in CIIF;

informa{iile furnizate in Contract sunt veridice, complete gi exacte gi oferd Cumpdritorului o
perspectivd veridicd Si corectA.

CONFIDENTIALITATE
6.1

PArtile consimt asupra faptului ci ei nu vor dezvdlui nicio informalie Confidenliald nici unei persoane f[rd
acordul scris prealabil al celeilalte Parfi. in cadrul prezentului Articol, "Informafiile Confiden1iale" inseamnd
infoln.raliile cu privire la termenii 9i condiliile prezentului Contract qi orice acorduri $i documente aferente,
dacd este cazul, ptecum qi orice informalii oblinute in legatura cu negocierea prezentului Contract $i ai oricdror
contracte qi documente aferente, dar respectivele nu vor include nicio inforna{ie care a devenit accesibild
publicului, cu excepfia cazului in care acest lucru se datoreazd unei incdlcdri a unei obligalii a oricdreia dintre
Pdr{i in baza prezentei Secliuni 6.

6.2

Aceastd obligalie de confidenlialitate se va aplica oricdror dezvdluiri de Informalii Confidenliale. in cazul in
cate orice Pafte are nevoie sd dezvdluie orice InforntaJii Confidenfiale unui director, angajat sau consultant,
Partea cae dezvdluie informaliile va informa directorul, angajatul sau consultantul care primegte informafiile

cu privire la natura confidenfiali a informafiilor dezvf,luite, va solicita r€spectivului director, angaj at sau
consultant sA se supund, de asemenea, angajamentului de confidenfialitate cuprinse in prezenla, iar Partea care
dezvdluie informaJiile va fi in fiecare caz respunzAtoarc pentru orice incdlcare de ci.tre respectiltl director,
angajat sau consultant a obligaliilor de confidenlialitate, ca pi cum ar fi o incdlcare a obligaliei de
confidenlialitate a PdrJii care dezvdluie inforrnafiile in baza Afticolului 6.1 de mai sus.
6.3

Obligafia de confidenlialitate in baza Articolului 6.1 de mai sus nu se va aplica in cazul in care unei Pdrfi ii este
solicitat prin legislaJia aplicabild sau in baza unei decizii legale a unui organism judiciar, arbitral sau de
reglementare sd furnizeze unei instanle sau unui organism de reglementare orice Infomalii Confidentiale, dar,
in fiecare astfel de caz numai in mdsura in care dezvd.luirea este prevAzutd prin lege sau printr-o decizie a unui
organism judiciar, arbitral sau de reglementare, iar dezviluirea va fi limitatd la informafiile specifice solicitate,
organismul c[ruia ii este efectuafd dezvi.luirea este informat cu privire la nalura confidenliala a informaJiilor,
iar cealalta Pade este informatd prompt in scris cu privire la respectiva dezvdluire.

6.4

Obligatiile de confidenlialitate ale Pa{ilor vor supraviefui incetdrii prezentului Contract.
DESPAGUBIRE

7.7

VAnzdtorul Initial sau VAnzdtorul, dupd caz, se angajeazd. prin prezenta sd despigubeasc[ qi sd protejeze

CunparAtorul de gi impohiva oricdrora dintre $i tuturor obligafiilor de plat6, pierderilor, daunelor qi
cheltuielilor (inclusiv onorariile avocatului, cheltuielile de judecatd gi cheltuielile neprevazute) suponare sau
contractate de cdtre Cumpdrltor ca urfilare a:

(i)

oricdrei incllcdri de cdtre VAnzd.tor sau de cdtre VAnzdtorul IniJial, dupA caz, a declarafiilor,
garanliilor sau angajamentelor sale (inclusiv, pentru evitarea dubiilor, Secliunea 6 inbaza
nrprenl r rlri f-nnttant\'

(i1)

orice neindeplinire de c[tre Vdnzdtor sau VAnzdtorul Ini]ial a oriclrora dintre obligatiile sale in
baza prezentei in mod corespunzator, cu exceplia cazului in care respectivele obligalii de platA,
pierderi, daune qi cheltuieli rezultl din neglijenla gravA sau conduita ilicitd intentionata a

Cumpdrdtorului.
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8

DIVERSE

8,1

Notificiri

qi

comuniclri

Orice notificare prevdzuti prin sau permis[ in baza ptezentu,Tti Contract va fi transniisd in formd scrisd gi va fi
considerate efectuatd in mod efectiv in momentul preddrii personale sau transmiterii prin fax cdtre Partea din
prezenla ce trebuie si fie informatd, la urmdtoarele adrese, cu conditia cA orice notificare transmisl prin fax va
fi consideratd ca producAnd efecte din momentul primrii:
Pentru VAnzdtor:

OTP Bank Plc

Adresa:
Fax:
in atellia:

7 Baber slreet

I I31 Budapesta, Ungaria

+36 1298 4343
Gergely

Kov6cs Director

responsabil pentru produse

Pentru Cumptfu4tel:

OTP Financing Solutions B.V.

Adresa:
Fax:
Tel:
in atenlia:

Fred. Roeskestraat 723 Olympic p12,1076 EE Amsterdam, Olanda

+31 (0)20 577 11 88
+31 (0)20 577 11.77

Director General

Penfix VanzAtorul Initial:
OTP Bank Rominia S.A.

Adresa:

Str. Buzegti,

Fax:

+40

in

atenfia:

ff.

(2\I 30i

66-68, Sector 1, RO-011017, Bucuregti, Rorndnia

57 32

Oana Pascal - Managerul Departamentului de Administrare a

Creditelor pentru Impmmuturile Transferate
sau la respectivele alte adrese sau numere de fax pe care este posibil ca Paftea respectivA sa le comunicat
celeilalte P64i, in conformitate cu prezenta Secliune 8.

8.2

Cesiune
Prezentul Contract va

fi

angajant pentru gi va opera

in beneficiul P[4ilor gi a respectivilor lor succesori

gi

cesionari acceptati.

8.3

Declaralie de renunfare
Nu se va considera cA s-a renunlat la niciun termen $i nicio prevedere din prezenta pi nicio incdlcare nu va fi
scuzatd, fie retroactiv fie de perspectivd, cu exceplia cazului in care respectiva declara{ie de renunJare sau
respectivul acord vor fi efectuate in scris $i semnate de cdtre Partea respectivA.
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Nicio neexercitare qi nicio intdrziere in exercitarea, de cdtre Pdr{ile din prezentul Contract, a oricarui drept sau
mdsuri corective in baza prezentei nu va funcJiona ca o renunlare la acestea, gi nicio exercitare unicd. sau
par[ial'a a oricdrui drept sau oricdrei mAsuri corective nu va impiedica orice exercitare ulterioarA sau o alta
exercitare a acestora sau exetcitatea oticdrui alt drept sau oricarei alte mdsuri corective. Drepturile gi mdsurile
corective din prezenta sunt cumulative gi nu exclud nici unul dintre drepturile sau nici una dintre n]bsurile
corective prevazute prin lege.
8.4

Clauza speciald

in cazul in

care se stabilegte faptul cd orice prevedere sau mai multe prevederi din prezentul Contract sunt
ilegale sau inaplicabile, toate celelalte prevederi vor rd.mAne in vigoare gi angajante pentru p6(ile din
prezenta, Prevederea nevalabild sau i aplicabild va fi inlocuita printr-o prevedere valabilS qi aplicabild care

aproximeazd
inaplicabild.
8.5

in

mdsura n,axim posibil obiectivul econornic prevAzut pentru prevederea nevalabild sau

Amendamente
Orice modific6ri sau completiri aduse prezentului Contract sau oricarei Anexe la aceasta vor
daca sunt in lorrnd scrisS.

fi valabile numai

Once Anexd, inclusiv pentru a evita once dubii Anexa 1 la prezentul Contract, va constitui, la Data Semndrii, o
palte integranti din prezentul Contract.
8.6

Limba
Prezentul Contract va

8.7

fi incheiat in limba enslezf,.

Intrarea in vigoare
Prezentul Contract va intra in visoare la Data Semnirii.

8,8

Nicio compensare
Cu excepfia cazului in care este stipulat in mod expres in alt mod in prezenta, toate plAtile efectuate catre sau
de catre CunpArdtor ir baza ptezenlei vor fi efectuate fird compensare, contrareclama{ie sau o alta reducere.
Dacf, este prevazut prin lege ca orice reducere si fie efectuatA dirilr-o platA in baza prezentei, prin intermediul
unei taxe, toate respectivele deduceri vor fi efectuate conform legii, din suma stipulatd in prezenta.

8.9

Legislafiaaplicabili
Prezentul Contact se va supune legislaliei romdne, gi va

8.f0

fi

interpretat qi aplicat in conformitate cu aceasta.

SolufionareaDisputelor
Orice drsputi, controversA sau revendicare rezult6.nd din sau in legdturd cu prezentul Contract, inclusiv orice
intrebare cu privire Ia indeplinirea, existenla, valabilitatea sau incetarea acestuia va fr prezentatd, gi in cele din
umd solutionatd prin arbitraj in baza Regulilor de Arbitraj qi Conciliere ale Camerei Internajionale de Comer{
din Paris. Tribunal va consta ?n unul sau rnai rnulti arbitri, in conformitate cu numitele reguli. Locul de
desfiqurarea a arbitrajului va fi Paris. Limba utilizatA in cadrul procedurilor de arbitraj va fi limba englez6,
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iN lOVfUfnn.q, CARORA prezentul Contract

a fost semnat de catue Partile din prezenta

in 3 (trei) exemplare

originale in limba englezi, la Data Semndrii.

Vinzdtorul:
OTP Bank Plc

Cumplrltorul:
OTP Financing Solutions

B.V,

Prin:

Nume: Zo1t6n

VAnzEtorul Inifial:
OTp Bank RomAnia S.A.
Prin:

Ill6s

Funcfie: Director

General

Nume: Jiinos

Komorowicz

Nume: L6szl6 Di6sr

in calitate de reprezenlarLt a:[ltoi-izal Funclie: Director General Executiv
& Pre$edinte al Consiliului de
Conducere
Prin:

Nume: Anna Florova

Nume: ATC Management

FuncJie: Director

reprezentata prin

BV

Nume: Ferenc Bakk
Functie: Director General Executiv

Adjunct

in calitate de reprezentant autorizat
9i

Prin:
Nume: ATC Management

BV

reprezentatA prin

in calitate de reprezentant autorizat
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