
UMOWA O USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKCJACH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA GIE£DZIE


W dniu .................. pomiêdzy Bankiem ..................z siedzib¹ w ..................reprezentowanym przez:
1. ........................
2. ........................
zwanym w dalszej czêœci niniejszej umowy Bankiem 
a Firm¹ .................. z siedzib¹ ..................
reprezentowan¹ przez:
1. .......................
2. .......................
zwan¹ w dalszej czêœci niniejszej umowy Zastawc¹
zosta³a zawarta umowa nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

Na podstawie umowy kredytowej nr .................. z dnia .................. Bank przyzna³ Firmie, .................. (zwanej w dalszej czêœci umowy Kredytobiorc¹), kredyt w wysokoœci  .................. z³ (s³ownie z³: ..................) na warunkach i w terminach sp³aty okreœlonych w umowie o kredyt. 

§ 2

1. W celu zabezpieczenia wierzytelnoœci Banku wobec Kredytobiorcy z tytu³u udzielonego przez Bank kredytu, Zastawca ustanawia na rzecz Banku zastaw na akcjach spó³ki .................. w iloœci .................. o wartoœci nominalnej  .................. o wartoœci gie³dowej  .................. wed³ug notowania z dnia podpisania niniejszej umowy z godz ..................
2. Zastawca oœwiadcza, ¿e znana mu jest treœæ umowy kredytowej nr ............ z dnia .................. 

§ 3

Zastawca zobowi¹zany jest niezw³oczne powiadomiæ o ustanowieniu zastawu Biuro Maklerskie .................., które prowadzi rachunek papierów wartoœciowych nr .................., na którym zosta³y zarejestrowane zastawione akcje, oraz Bank prowadz¹cy rachunek papierów wartoœciowych.

§ 4

Zastawca wyra¿a zgodê na przeznaczenie dywidendy przys³uguj¹cej mu z tytu³u posiadania akcji na zabezpieczenie sp³aty kredytu, o którym mowa w § 1 umowy.

§ 5

Zastaw obowi¹zuje do czasu pe³nej sp³aty kredytu.

§ 6

Zastawca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z ustanowieniem zastawu.

§ 7

Bank zastrzega, ¿e zaspokoi swoje roszczenia w przypadku niesp³acenia kredytu, o którym mowa w § 1 z przedmiotu zastawu.

§ 8

1. W razie niesp³acenia kredytu lub odsetek w ca³oœci lub czêœci, zastawione akcje przepadaj¹ na rzecz Banku, który ma prawo sprzedaæ je na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych - w iloœci wystarczaj¹cej do pokrycia nale¿noœci Banku.
2. Jeœli kwota uzyskana ze sprzeda¿y akcji wystarczy na pe³ne pokrycie nale¿noœci Banku, zobowi¹zanie Zastawcy wobec Banku wygaœnie; ewentualn¹ nadwy¿kê Bank zwróci Zastawcy.
3. Jeœli kwota uzyskana ze sprzeda¿y akcji bêdzie ni¿sza od kwoty nale¿noœci Banku, Bank ma prawo dochodziæ ró¿nicy od Kredytobiorcy i innych osób zgodnie z brzmieniem umowy kredytowej. 

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10

Niniejsza umowa jest wolna od op³aty skarbowej.

§ 11

Umowa niniejsza sporz¹dzona zosta³a w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron. 


..................	..................
(za Zastawcê)	(za Bank)
...................................
(stwierdzenie daty pewnej)






