
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZERZŐDÉS 
 
 

Amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty 
tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-04420, adószám: 12517091-2-41), mint befektetési vállalkozás [a továbbiakban: Társaság] 
 
másrészről Név: ………………………… Lakcím: ……………………….. személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma: 
………………………… Adóazonosító jele: ………………………. Anyja neve: ……………………………….. Ügyfél 
azonosító:……………….. mint ügyfél [a továbbiakban: Ügyfél] 
 
[a továbbiakban együttesen: Felek] között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 
 
1. A Felek a közöttük kialakult vagy a jövőben esetlegesen kialakuló jogvitáik gyorsabb és hatékonyabb, az ilyen jellegű jogviták 
eldöntésében különleges szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező fórum előtt folyó eljárásban történő eldöntése érdekében az 
alábbi szerződést kötik. 
 

2. A Felek jelen szerződésben megállapodnak arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott, a Társaság befektetési szolgáltatási, 
befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos jogvitáik eldöntésére, ideértve a pénzügyi eszközre 
vonatkozó megbízás elfogadásának megtagadásával kapcsolatos jogvitákat is, alávetik magukat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási szabályzata szerint jár el, az alkalmazandó jog a magyar 
jog, az eljárás nyelve a magyar, a választottbírák száma három. 
 

3. A 2. pontban foglalt választottbírósági kikötés a Felek alábbi jogviszonyából származó jogvitáira vonatkozik1: 

 Valamennyi, a Társaság Üzletszabályzatával, illetve az arra épülő szerződésekkel összefüggésben, különösen azok létrejöttével, 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitákra. A jelen pont szerinti 
kikötés vonatkozik a Felek között későbbiekben megkötésre kerülő keretszerződésekre és azok alapján létrejövő egyedi 
szerződésekre is, kivéve azt az esetet, ha az Ügyfél a későbbiekben megkötésre kerülő szerződés megkötésével egyidejűleg, írásba 
foglalt nyilatkozatával a választottbírósági kikötés alkalmazását kizárja. 

 A Társaság és az Ügyfél ……………………………. napján megkötött Számlaszerződéssel/Prémiumcsomag-szerződéssel és 
az annak alapján megkötött szerződésekkel összefüggésben, különösen azok létrejöttével, megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitákra. 

 A Társaság és az Ügyfél ……………………………. napján megkötött Számlaszerződéssel/Prémiumcsomag-szerződéssel és 
az annak alapján megkötött alábbi szerződésekkel összefüggésben, különösen azok létrejöttével, megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitákra: 
................................................................................................................................................... ................................................................  
 

4. A 2. és 3. pontban meghatározott választottbírósági kikötés a Felek alábbi pertárgyértékű jogvitáira vonatkozik2: 

 Pertárgyértéktől függetlenül a Felek valamennyi, a 2. és 3. pontban meghatározott jogvitájára. 

 Az alábbi összeget elérő vagy azt meghaladó pertárgyértékű jogvitákra: 
……………………………………………………………….. 

 Az alábbi összeget el nem érő pertárgyértékű jogvitákra: 
………………………………………………………………………………………. 
 

5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatják, azzal, hogy a felmondási 
jog visszaélésszerűen nem gyakorolható érvényesen. A felmondás a jelen szerződést a jövőre nézve szünteti meg, ezért a jelen 
szerződés felmondása a szerződés megszűnését megelőzően keletkezett jogalapból származó jogvitákra nem vonatkozik. 
 

6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzata, a vonatkozó 
magyar jogszabályok, valamint – különös tekintettel a pertárgyérték meghatározására – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság Eljárási szabályzata az irányadó. 
 

7. A Felek rögzítik, és az Ügyfél kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy a jelen szerződést egyedileg megtárgyalták, a Társaság az 
Ügyfél számára lehetőséget biztosított kérdéseinek feltételére, tájékoztatta továbbá az Ügyfelet arról, hogy a választottbírósági 
eljárás a rendes bírósági eljáráshoz képest általában az ügy gyorsabb és hatékonyabb lezárását teszi lehetővé, ugyanakkor annak 
kezdeményezése általában magasabb költségekkel jár, továbbá, hogy a jelen szerződés megkötése számára nem kötelező. 
 

8. A Felek a jelen szerződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Budapest, …………………………….. 
 
 

SPB Befektetési Zrt. 
 
 
 

……………………………………… 
Társaság 

 
 
 
 

……………………………………… 
Ügyfél 
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