ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:
MADDE 1 : TARAFLAR
ÖDÜNÇ ALAN : PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Işık Apt.No:53 K:5 D:9-10
Gümüşsuyu /İstanbul adresinde mukim ve bundan sonra Şirket
diye anılacaktır.
ÖDÜNÇ VEREN

: ........................................................................................................
.......................................................................................................
............................. adresinde mukim ve bundan sonra MÜŞTERİ
diye anılacaktır.

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme; MÜŞTERİ’nin saklama hesabındaki hisse senetlerini ŞİRKET’e belirli bir süre için belirli
bir komisyon karşılığında ödünç vermesine ilişkin hükümleri düzenler.
MADDE 3 : ÖDÜNÇ İŞLEMİNE KONU OLAN MENKUL KIYMETLER
MÜŞTERİ, Takasbank A.Ş. tarafından kabul edilen İ.M.K.B. - 100 Ulusal Endeksi listesindeki menkul
kıymetleri ödünç verebilir.
MADDE 4 : MÜŞTERİ’YE ÖDENEN ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
ŞİRKET, MÜŞTERİ’den ödünç olarak aldığı menkul kıymetleri, ödünç olarak verdiği günkü cari
piyasa değeri (ağırlıklı ortalama fiyatı X miktar) üzerinden MÜŞTERİ’ye 0.0003 komisyon öder.
MADDE 5 : ÖDÜNÇ ALMA İŞLEMLERİ
Ödünç işlemi “Ödünç Verilecek Hisse Senetleri Hesabı”ndaki hisse senedinin başka bir kuruma yada
kişiye ŞİRKET tarafından ödünç verilmesi ile başlar.
Ödünç veren müşterinin, ödünç işlemine konu olan hisse senetlerinin üzerindeki tasarruf yetkisi ödünç
işleminin vade sonunu takip eden işgünü başlar.
MADDE 6 : BİLGİ VERME ESASLARI
ŞİRKET, ödünç işlemine ilişkin otomasyon sisteminde üretilen hesap özeti, ekstre ve dekontları, aylık
dönemlerin (her ayın ilk günü ile son günü arasındaki süre) sonunu izleyen en geç 15 gün içinde MÜŞTERİ’ye
imza karşılığı teslim eder.
Tebliğ edilen hesap özetlerine, MÜŞTERİ’nin aldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde itirazda bulunması
veya belirtilen 15 günlük sürenin sonundan itibaren 1 hafta içinde kendisine hesap özeti gönderilmesini
istememesi durumunda, MÜŞTERİ hesap özetini almış ve içeriğini kabul etmiş sayılır.
MADDE 7 : ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER KARŞILIĞINDA
VERİLECEK TEMİNATIN TÜRÜ VE TUTARI
ŞİRKET, MÜŞTERİ’den aldığı menkul kıymetler karşılığında herhangi bir teminat verme
zorunluluğunda değildir. Sözkonusu işleme konu menkul kıymetler ŞİRKET’çe ödünç olarak verildiği taktirde
Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, TL veya yabancı para blokajı türünde teminat tesis edilecektir.
MADDE 8 : TEMİNAT ORANLARI
ŞİRKET, Ödünç Menkul Kıymet işlemlerinde başlangıçta ödünce konu hisse senetlerinin toplam piyasa
değerinin (bir önceki gün 2 seans ağırlıklı ortalama fiyattan bulunacak) en az %120’si kadar %20) marjlı yedinci
maddede sayılan teminat türlerinden olmak üzere toplam teminatı müşteri hesabına yatıracaktır. Başlangıçta
yatırılan bu teminatın çekilmesi konusunda herhangi bir koşul yoktur. ŞİRKET isterse bu teminatın tamamı hisse
senedi olarak verilebilir. Tek şart teminatın içindeki hisse senetlerinden tek bir hisse senedinin, toplam Ödünç
Menkul Kıymet riskinin %40’ını geçmeyeceğidir.
Ödünç Menkul Kıymet teminatının ikinci bölümü ödünç alınana hisse senedinin bir önceki günün 2.
Seansına oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunacak piyasa değerinin %100’ü kadar Türk Lirası nakittir.

MADDE 9 : TEMİNATLARDAN DOĞAN HAKLAR
ŞİRKET’in teminat olarak vermiş olduğu hisse senetlerinin sermaye arttırımı (bedelli ise ŞİRKET’in
rüçhan hakkı bedelini ödemesinden sonra) veya temettü hakları ŞİRKET adına müşteri tarafından kullanılarak
işlem sonucu elde edilen yeni paylar ve TL’leri ŞİRKET hesabına aktarılacaktır.
MADDE 10 : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİN SÜRESİ
MÜŞTERİ, ödünç verdiği menkul kıymetleri, ŞİRKET tarafından ödünç verilmediği sürece, uygulama
esaslarında belirtilen saatler içinde (12:00 – 15:00 saatleri dışında) ilgili hesaptan çekme hakkına sahiptir.
ŞİRKET tarafından ödünç verilmiş menkul kıymetler ise, ödünç süresinin bitimini takip eden işgünü MÜŞTERİ
tarafından geri çekilebilir.
MADDE 11 : ÖDÜNCE KABUL İDİLEMEYECEK HİSSE SENETLERİ
Hisse senetlerinin karpayı ve yeni pay alma hakları sahipleri tarafından kullanılacağından, bu hakları
kullanma tarihleri ödünç süresine rastlayan hisse senetleri, ödünce kabul edilemezler.
MADDE 12 : VADE
Vade en çok 5 iş günüdür. ŞİRKET vade sonunda kıymet borçlarını; fiziken ve hesaben en geç 16:30’a
kadar müşteri hesabına yatırmak zorundadır.
MADDE 13 : TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Ödünç işleminin vadesinin bitiminde, ŞİRKET’in ödünç verdiği karşı tarafın yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda, ŞİRKET tarafından tahsil edilen temerrüt faiz ve cezalarının uygulama eseslarında
belirtilen oranından, yani temerrüt süresi içinde toplam borca (ŞİRKET’in temerrüde düştüğü gün hesaplanacak
Ödünç Menkul Kıymetlerin piyasa değerinin toplamı) temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faiz oranı,
temerrüde düşüldüğü gün Takasbank’ın krediler için ilan etmiş olduğu en yüksek faiz oranının 2 katı olup,
hesaplanan tutar MÜŞTERİ’ye ödenecektir.
Ödünce konu olan hisse senetlerinin İ.M.K.B.’nda pazarının sürekli olarak kapatılması veya satın
alınamaması (satıcı olmaması) durumunda ŞİRKET ödünç alandan tahsil ettiği, kıymetin işlem gördüğü son
fiyattan TL karşılığını MÜŞTERİ’ye nakden öder.
MADDE 14 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar 15 gün önceden Noter kanalı ile sözleşmeyi
feshedebilirler.
MADDE 15 : YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürleri yetkilidir.
MADDE 16 : UYGULAMA ESASLARI
“Menkul Kıymet Kredisi ve Ödünç Menkul Kıymet Kredisi Uygulama Esasları” bu sözleşmenin
bölünmez bir parçasıdır.
MADDE 17 : 2 (iki) sayfa, 17 (onyedi) maddeden oluşan işbu Sözleşme’yi ....../....../......... tarihinde tümünü
okuduğumuzu ve aynen kabul ederek imzaladığımızı beyan ederiz.
MÜŞTERİ
Adı – Soyadı

:

İMZA

:

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

GENEL MÜDÜR
YÖN. KRL. BŞK.
MEHMET OSMANOĞLU MÜFİT NAYIR

