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Szerződés
Zero balancing Cash pool szolgáltatás igénybevételére

Amely létrejött egyrészről (1)

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen (név! cégnév)
Működő Részvénytársaság

(ügyfélszám)
1081 Budapest, Csokonai u. ~ (székhely)

10403239-00027183-00000001 (számlaszám)

a továbbiakban „Főszámla tulajdonos”, illetve „Főszámla”,

valamint (2)

Nemzeti lnfokomm unikációs Szolgáltató Zártkörűen (név! cégnév)
Működő Részvénytársaság
10403239-00027184-00000000 (számlaszám)

KORI NT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (név / cégnév)
székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

~O~OOOO.a~,1~5— QOcQOO’Or~ (számlaszám)

A továbbiakban „Tagszámla tulajdonosok”, illetve „Tagszámlák”,
(a továbbiakban együtt: Számlatulajdonosok, ill. Számlatulajdonosok számlái)

másrészről (3) K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Odön fasor 9., Cg.: 01-10-041043 — Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága), (a továbbiakban:. Bank”) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi
feltételekkel:

FELTÉTELEK

1. A Számlatulajdonosok megbízzák a Bankot, hogy a Tagszámlák és a Főszámla között — a jelen
szerződés 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint — a Számlatulajdonosok által meghatározott
cash pool tranzakciókat és beállításokat (a továbbiakban: Cash pool szolgáltatás”) lebonyolítsa.

2. A Cash pool szolgáltatásban kizárólag azonos devizanemű számlák vehetnek részt.

3. A Bank a Cash pool szolgáltatás keretében vállalja, hogy a banküzemi napzárás során a Tagszámla
megadott egyenleg feletti összegét automatikusan a megadott Főszámlára vezeti, illetve amennyiben a
Tagszámla egyenlege a Számlatulajdonos által megadott egyenleg alá csökken, feltölti a Tagszámlát a
Főszámláról a jelen szerződéshez csatolt mellékletben meghatározott módon.

4. A Számlatulajdonosok tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás teljesítése során a Számlatulajdonosok
között hitelezési viszony keletkezik, amelyből adódó pénzügyi, jogi1, adózási2 kockázatokért a Bankot

1 A jogi kockázat felmérése szempontjából különösen, de nem kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi

CXII. törvény hitelezésre vonatkozó szabályainak ismerete lehet indokolt.

2 ... . ... . ...
Az adozasi kockazat szempontjabol kulonosen, de nem kizarolag a tarsasagi adorol szolo 1996 evi LXXXI torveny — kulonos tekintettel
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nem terheli felelősség. A számlatulajdonosok kijelentik, hogy jelen szerződés megkötéséről, valamint a
szerződésben biztosított választási lehetőségekről való döntés során a lehetséges kockázatok
meghatározása és kezelése tekintetében saját szakértőikre támaszkodtak.

5. A Bank a Cash pool szolgáltatást az 1. sz. mellékletben meghatározott időponttól vállalja.

6. A Bank a Főszámlán nyilvántartott követelés napi záróegyenlege után kamatot fizet. A fizetett kamat
mértékét a Bank és a főszámla tulajdonosa között létrejött Bankszámlaszerződés tartalmazza. A
kamatot a Bank a Főszámlán havonta, utólag a zárlati elszámolást követő munkanapon számolja el.

7. A Számlatulajdonosok megbízzák a Bankot, hogy a Tagszámla tulajdonosok és Főszámla tulajdonos
között létrejövő betétképzés/kölcsön nyújtás után járó belső kamatokat havonta elszámolja a
Számlatulajdonosok között. A belső kamatelszámolás az 1. számú mellékletben meghatározott
kamatlábak figyelembe vételével történik.

8. A Bank a Cash pool szolgáltatást díjmentesen nyújtja.

9. A Számlatulajdonosok bankköltség fizetési kötelezettsége egyetemleges. A Számlatulajdonosok
felhatalmazzák a Bankot, hogy a jelen szerződésből fakadóan bármely Számlán keletkező
bankköltségek összegével, esedékességkor a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályokban
megjelölt, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más
Megbízást megelőzően, bármelyik Szám latulajdonos számláját megterhelje.

10. A Tagszámla tulajdonosok felhatalmazzák a Bankot, hogy számlájukról (azok egyenlegéről, illetve az
azokon történt pénzmozgásokról) a Főszámla tulajdonos részére teljes körűen információt
szolgáltasson. A Számlatulajdonosok felhatalmazzák a Bankot, hogy Számlájukról a többi
Számlatulajdonos irányában információt szolgáltasson olyan mértékben, amilyen mértékben ez a Bank
számára a jelen Szerződés teljesítésének igazolása érdekében szükséges.

11. A Számlatulajdonosok kijelentik, hogy a Főszámla tulajdonos a Tagszámla tulajdonosoknak a
Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) szerinti anyavállalata
és ezt a viszonyt a Cash pool szolgáltatás működése során végig fenntartják. A Számlatulajdonosok
tudomásul veszik, hogy a fenti viszony hiánya súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek
tudomására jutása esetén a Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A tulajdonosi
viszonyok megváltozásáról a Főszámla tulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot.

12. Ajelen megállapodást akár a Főszámla tulajdonos, akár a Bank, írásban, 15 napos felmondási idővel,
minden hónap utolsó munkanapjára szólóan rendes felmondással megszüntetheti. Főszámla
tulajdonosának rendes felmondása minden esetben a jelen szerződésnek minden Tagszámla
tulajdonos által azonos időpontban történő rendes felmondását is jelenti.

13. Tagszámla tulajdonos számlája időlegesen vagy véglegesen kikerülhet a Cash pool szolgáltatás
köréből. A Cash pool szolgáltatás Tagszámla tulajdonos számlájára vonatkozó szüneteltetését I
megszüntetését, a Főszámla tulajdonosnak és az érintett Tagszámla tulajdonosnak együttesen kell
kérnie, és cégszerűen aláírva írásban benyújtania a Bankhoz.

annak kapcsolt vállalkozások között a a mazott áraira és az ‚alu o esítésre~ vonatkozó előírásainak - ismerete lehet indokolt.
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14. A Bank a megállapodásnak a Főszámla tulajdonos általi felmondását ahhoz a feltételhez köti, hogy a
Számlatulajdonosok kötelesek a felmondási idő lejáratáig a jelen szerződésből fakadó bankköltségeket
megfizetni.

15. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés szerinti Cash pool szolgáltatás bármely okból,
bármely tagszámla vonatkozásában történő időleges vagy végleges megszüntetésére azzal a feltétellel
kerülhet sor, hogy az érintett tagszámlának negatív egyenlege (ide nem értve, a tagszálához esetleg
tartozó folyószámla hitelkeret összegét) a szolgáltatás megszűnésekor nem lehet.

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Számlatulajdonosok és a Bank között létrejött
Bankszámlaszerződések, a Bank Uzletszabályzata, a Vállalati Pénzforgalmi Szolgáltatásokra
vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

17. A jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Dátum: 2012. április 23. Kn~ ~•~‘< ~
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Aláírások:

Szabó Zoltán Attila Bakó Már~ .

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H Bank ~j~kÓ MárIa

Q enior vá~aIati kapc~ohtt~3’iD

dr. Nagy József ‘~semjó~n Dániel
KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyo kezelő Kft. K&H Bank Zrt.

KOPlNT~DAT0RG Demjén Dániel
~~aest~soko~a ~ szenior OgyfélkapcsOlati menedzser

~dószam 127774B8-2.42
Banksz ING 13700016_0432 012
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A CASH POOL SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE
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K&H

1. A cash pool műveletet követően a Tagszámlák záróegyenlegét a Számlatulajdonosok az
alábbiak szerint határozzák meg: 0 Ft

2. A Számlatulajdonosok megbízzák a Bankot, hogy a Tagszámlákon a cash pool művelet során
a megadott egyenleget hozza létre, vagyis töltse fel a Tagszámlát a megadott egyenlegre a
Főszámláról, illetve a megadott egyenleg feletti összeget vezesse át a Főszámlára.

3. A Számlatulajdonosok megbízzák a Bankot, hogy a 10403239-00027184-00000000 számú
Tagszámla esetén a Főszámlára átvezetett összeget a Bank a napnyitásakor automatikusan
visszavezesse a Tagszámlára, illetve a Főszámláról a 10403239-00027184-00000000 számú
Tagszámlára vezetett összeget automatikusan visszavezesse a Főszámlára.

4. Az összevezetés első napja: _______________

5. Az összevezetés gyakorisága: Naponta

6. A Számlatulajdonosok megbízzák a Bankot, hogy a Tagszámla tulajdonosok és az Főszámla
tulajdonos között létrejövő betétképzés/kölcsön nyújtás után járó kamatok elszámolásánál az
alábbi belső kamatlábakat vegye Figyelembe:

Belső betéti kamatláb:
Belső hitel kamatláb:

Dátum: 2012. április 23.

0/N BUBOR-3%
0/N BUBOR±2%

- —----.----

Aláírások:

Szabó Zoltán Attila
Nemzeti lnfokommuni~ciós Szolgáltató -.

dr. Nagy Józsi
KOPI NT-DATORG Informatikai és V~~on~ezelő

Kft. KOPINT
nfo~a~kaI és Vacvoflkezeto K~
1081 BuOspest CsokOna u 3.

Adószsm 10777468.2.42
Banksz ING 1370001604324012
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