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SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Név/Cégnév:  
Lakcím/Székhely:  
(Cégjegyzékszám:  
Törvényes képviselő: ) 
Adószám/Adóazonosító jel: 
E-mail cím:  
 
(A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.) 
 
mint számlatulajdonos (továbbiakban: Ügyfél), 
 
másrészről 
 
az SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., 
cégjegyzékszám: 01-10-044420, adószám: 12517091-2-41), mint számlavezető (a továbbiakban: SPB) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A jelen szerződés megkötésével az SPB kötelezettséget vállal arra, hogy díjazás ellenében az Ügyfél javára, a jelen 
számlaszerződésben meghatározott feltételek szerint Ügyfél-főszámlát nyit, Felek megegyezése szerint az alábbi elemekkel 
(azzal, hogy ügyfélszámla nyitása az SPB szolgáltatásainak igénybevételéhez kötelező!): 
- ügyfélszámla  
- értékpapír-számla 
(Ügyfél által a kért elem(ek) aláhúzandóak!) 
A számla javára és terhére a Számlatulajdonos illetve az általa feljogosított képviselőinek, meghatalmazottjainak rendelkezései 
szerint a Számlatulajdonos tulajdonát képező 

 pénzügyi eszközökről,  

 értékpapírok vételére, más pénzügyi eszköz vételére vagy pozíciók nyitására átadott pénzösszegekről; 

 az értékpapírokból vagy más pénzügyi eszközből továbbá ezek értékesítéséből befolyt ellenértékről 

nyilvántartást vezet, az értékpapírokat kezeli, továbbá a számla egyenlegéről az Ügyfelet vagy erre irányuló meghatalmazás 
esetén a képviselőjét értesíti. 

Az SPB vállalja, hogy jelen szerződés alapján az Ügyfél részére megnyitott számlákon végrehajtja az Ügyfél, illetve adott 
számla felett rendelkezésre jogosult rendelkezései szerinti számlaműveleteket, feltéve, hogy annak sem a jelen szerződés, 
sem az SPB Üzletszabályzata, sem a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján nincs akadálya. 

Az SPB tájékoztatja az Ügyfelet, hogy befektetési, kiegészítő befektetési szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag a jelen 
Számlaszerződés megkötését követően kerülhet sor. Jelen számlaszerződés megkötését megelőzően az SPB az 
Üzletszabályzatban előírt módon elvégezte az ügyfélazonosítást, az ügyfél-átvilágítást és a tényleges tulajdonos 
meghatározására irányuló eljárást, melynek során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak figyelembe vételével járt el.  

A Felek rögzítik továbbá, hogy az SPB a jelen szerződés megkötését megelőzően Üzletszabályzatának és a jogszabályoknak 
megfelelően teljesítette előzetes tájékozódási és tájékoztatási kötelezettségét, melynek keretében az Ügyféllel alkalmassági és 
megfelelési tesztet vett fel. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen eljárások elvégzése a jelen Számlaszerződés megkötésének előfeltétele. 

Az Ügyfél köteles az SPB teljesítését akként is elősegíteni, hogy a jogszabályok által kötelezően előírt előzetes tesztek és 
ügyfélminősítés végrehajtása során azokban teljes körűen együttműködik, adatszolgáltatási és nyilatkozattételi 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 

Az SPB az előzetes tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során felhívta az Ügyfél figyelmét a szokásos, illetve a korábbi 
szerződéses gyakorlattól eltérő rendelkezésekre. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
elfogad minden egyes benne foglalt feltételt, mely feltételekre vonatkozó kérdések, felvetések megtárgyalására a 
szerződéskötés folyamatában, annak aláírását megelőzően van lehetősége. 

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az SPB a jogszabályok által kötelezővé tett vagy 
egyéb olyan tájékoztatási kötelezettségének, mely az Ügyfélre vonatkozó személyes adatot, információt, értékpapírtitkot 
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vagy más jogszabály által védett titkot nem tartalmaz, a http://www.spbinvest.hu/ alatti címen elérhető honlapján történő 
közzététel útján tegyen eleget. Az SPB az Ügyfelet elektronikus úton is értesíti a honlap címéről, és megjelöli, hogy az adott 
információ pontosan a honlap mely részén érhető el. A Felek rögzítik, hogy az ily módon történő tájékoztatás a Felek 
közötti kapcsolattartási formának megfelel. 

2. AZ ÜGYFÉL-FŐSZÁMLA ELEMEI 

Ügyfélszámla (pénzforgalmi számla) 

Az Ügyfél-főszámla egyik eleme az SPB által vezetett, az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló Ügyfélszámla.  

Az SPB ügyfélszámlán tartja nyilván az Ügyfelet megillető bevételt, és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost 
terhelő kifizetést. 

Jelen szerződés szerinti ügyfél-főszámlán kizárólag a befektetési, kiegészítő befektetési szolgáltatással kapcsolatos, valamint 
az értékpapírok hozamából, elidegenítéséből származó összeg elszámolása bonyolítható le. 

Az ügyfélszámláról a befektetési szolgáltatás igénybevételéből vagy értékpapír hozamából, elidegenítéséből származó összeg 
fizetési számlára vagy ügyfélszámlára átutalható. 

Ügyfél-főszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható. 

Átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül is benyújtható. Átutalási megbízás értéknap feltüntetésével is benyújtható. 
Ebben az esetben az ügyfél-főszámlán történő terhelés az Ügyfél által megjelölt értéknapon történik. 

Az Ügyfél rendelkezése alapján indított átutalási megbízás SPB részéről történő továbbításának feltétele, hogy az Ügyfél 
rendelkezése tartalmazza a megfelelő adatokat, így adott hitelintézet megjelölését, a jogosult nevét, pénzforgalmi 
jelzőszámát, az átutalni kívánt összeget, az átutalás indításának időpontját. Az átutalási megbízásokat azok beérkezésnek 
sorrendjében veszi nyilvántartásba az SPB és az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint teljesíti. 

A Számlavezető az Ügyfélszámlán lévő összeg után kamatot nem fizet. 

Értékpapírszámla 

Az értékpapírszámla a számlatulajdonos Ügyfél javára vezetett nyilvántartás, az egyes ügyletek eredményeként tulajdonába 
kerülő dematerializált értékpapírokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokról. 
 
A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás 
útján kerülhet sor. 

Nyilvántartási számla (elkülöníthető függő számla) 

Abban az esetben, ha az Ügyfél még a számlanyitást megelőzően transzfer vagy pénzátutalás formájában rendelkezésre 
bocsátotta az egyes ügyletek, megbízások teljesítéséhez szükséges fedezetet, úgy ezek kizárólag egy úgynevezett 
nyilvántartási számlára – az SPB főszámlájától elkülöníthető technikai számlára – kerültek a jelen Számlaszerződés alapján 
történő számlanyitás megtörténtéig. Az ügyfélfőszámla megnyitását követően a nyilvántartási számla terhére az SPB az 
Ügyfelet megillető pénzeszközöket, pénzügyi eszközöket az ügyfélszámlán jóváírja. 

3. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

Az SPB kötelezettségei 

- Az SPB az Ügyfél 1) fejezetben meghatározottaknak megfelelő megbízásokat végrehajtja.  

- Az SPB nyilvántartja az Ügyfél megbízásait és azok elszámolását. 

- Az SPB vállalja az esedékes hozam, kamat, osztalék és törlesztés beszedését illetve kifizetését. 

- Az SPB a számlát érintő terheléseket, jóváírásokat az alábbi feltételekkel teljesíti:  

Az SPB a számla terhelését azon a napon hajtja végre, amely napot az Ügyfél megjelöl, melyet az Ügyfél ilyen 
kötelezettséget meghatározó szerződése előír, illetve ha az ügylet elszámolása elszámolóház által történik, az 
elszámolóház által megjelölt napon. A számlán történő jóváírást az SPB azon a napon hajtja végre, amikor az erről 
szóló értesítést megkapta.  

Az SPB az Ügyfél értékpapír számláján lévő állományt (vagy annak egy részét) írásbeli kérelemre zárolja, vagy 
zároltatja (ez esetben meg kell jegyezni a zárolás jogcímét, azt a személyt, akinek a javára a zárolás történt). 

http://www.spbinvest.hu/
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- Az SPB jogosult a jelen szerződés alapján nála letétben lévő értékpapírokat alletétbe a KELER Zrt.-nél (Központi 
Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság) elhelyezni, kivéve, ha az értékpapírok nem felelnek 
meg a KELER alletét szabályainak. 

- Az SPB a jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel jogosult meghatározni, hogy transzfer-, átvezetési, illetve átutalási 
megbízás teljesítéséhez milyen adatok rendelkezésre bocsátását írja elő, ezeket az adatokat az Ügyfél a megbízás 
megadásakor köteles rendelkezésre bocsátani. 

 
Az Ügyfél kötelezettségei 
 
- Az Ügyfél a számlaszerződés megkötésekor köteles személy v. cégazonosságát hitelt érdemlően igazolni, biztosítani 

adatainak nyilvántartásba vételét az ehhez szükséges okmányok rendelkezésre bocsátásával. (Az előírt okmányok 
felsorolását az SPB Üzletszabályzata tartalmazza.) 

- Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az adataiban beállott változásokról az SPB-t haladéktalanul írásban 
értesítse. Ennek elmulasztásból adódó károkét az SPB nem vállal felelősséget. 

- Az Ügyfél köteles az SPB Üzletszabályzatának megfelelően a megbízásai megadásához szükséges fedezetet 
rendelkezésre bocsátani. 

- Az Ügyfél a jelen szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékeként köteles – az SPB mindenkor hatályos 
Kondíciós Listájában meghatározott - díjat fizetni. 

4. RENDELKEZÉS A SZÁMLA FELETT 

A számlák feletti rendelkezésre az Ügyfél, illetve az a személy jogosult, akit erre az Ügyfél az Üzletszabályzatban foglaltak 
szerint meghatalmazott. 

A képviselőre, meghatalmazottra valamint a rendelkezésre jogosult bejelentésére vonatkozó előírásokat az SPB 
Üzletszabályzata részletesen tartalmazza. 

Az SPB hirdetményben meghatározhatja azt az összeghatárt, amelyet meghaladóan az Ügyfél készpénz és/vagy értékpapír 
pénztári/értéktári felvételére kizárólag előzetes igénybejelentést követően jogosult. Ilyen esetben bejelentés hiányában, vagy 
késedelmes bejelentés esetén az SPB legfeljebb a szerződésben/hirdetményben meghatározott összeghatárig teljesít 
kifizetést. 

5. DÍJAZÁS, ELSZÁMOLÁS 

A jelen szerződés szerinti számlák megnyitásáért és vezetéséért az Ügyfél a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képező, egyúttal az SPB honlapján elérhető mindenkori Kondíciós Listában rögzített díjat, költséget köteles fizetni. A 
Kondíciós Listától eltérő egyedi díjazás alkalmazására kizárólag az Ügyfél és az SPB közötti külön írásbeli megállapodás 
alapján kerülhet sor. 
 
A számlák javára és terhére végrehajtott megbízásokról és a számlák egyenlegéről az Ügyfelet az SPB az 
Üzletszabályzatának és az Ügyfél által választott kapcsolattartási módnak megfelelően tájékoztatja. 
 
Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB-t megillető elsődlegesen az Üzletszabályzat VI. fejezetében szabályozott levonási, 
beszámítási, visszatartási és óvadéki jogra vonatkozó rendelkezéseket, külön figyelemfelhívó tájékoztatás alapján 
megismerte, azokat kifejezetten elfogadja, erre tekintettel azokat a Felek a jelen szerződés tekintetében alkalmazni rendelik. 
 
Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy késedelmes fizetése esetén az SPB jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani.  
 

6. ÓVADÉKOT ALAPÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

Felek jelen megállapodással az SPB Ügyféllel szemben fennálló, befektetési, kiegészítő befektetési szolgáltatások 
igénybevételére irányuló jogviszonyból származó minden követelésének biztosítására óvadékot alapítanak az 
értékpapírszámlán és az ügyfélszámlán nyilvántartott pénzeszközön, követelésen, értékpapíron, továbbá a 2007. évi 
CXXXVIII. törvény [Bszt.] 6. §-ában meghatározott mindennemű pénzügyi eszközön, függetlenül attól, hogy az jelen 
szerződés megkötését megelőzően vagy azt követően került az Ügyfél tulajdonába. Az óvadék tárgya különösen, de nem 
kizárólagosan, az ügyfélszámla egyenlege és bármely, az ügyfél értékpapír-számláján nyilvántartott pénzügyi eszköz. Az 
óvadék hasznai osztják az óvadék jogi sorsát. Az óvadék nem terjed ki a zárolt értékpapír-számlán zárolt értékpapír- 
alszámlán nyilvántartott, eszközökre. Az ügyfélszámla követelést annak névértékén, az egyéb pénzügyi eszközt annak 
nyilvános forgalmi értékén, ennek hiányában az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható értéken kell 
figyelembe venni. 
 
Az óvadék az SPB-nek az Ügyfél számára nyújtott befektetési szolgáltatások és/vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtására 
irányuló bármely, jelenleg fennálló vagy jövőbeni szerződés alapján nyújtott szolgáltatásaiból eredő követelései kielégítésére 
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fedezetül szolgál. Az óvadékkal biztosított követelések kiterjednek az Ügyfelet az SPB-vel szemben mindenkor a Kondíciós 
lista alapján terhelő számlavezetéssel, ügyletek végrehajtásával, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő díj- 
és jutalékfizetési kötelezettségekre; az Ügyfél szerződésszegésével, vagy az Ügyfél által az SPB-nek szerződésen kívül 
okozott kár és esetleges járulékaik teljes összegével, beleértve az esetleges kényszerbeszerzésekből vagy 
kényszerértékesítésekből származó és azzal kapcsolatos kötelezettségekre és költségekre; a harmadik személyekkel az SPB, 
mint bizományos által kötött szerződések tekintetében az ügyletkötő harmadik személy, illetve az SPB teljesítésbe bevont 
partnere felé fennálló fizetési vagy teljesítési kötelezettségre, az ügylet vesztesége esetén az Ügyfél SPB felé fennálló fizetési 
kötelezettségre; továbbá a késedelmi kamatra, kötbérre, a követelések és az óvadék érvényesítésének költségeire és az 
óvadék tárgyára fordított szükséges költségekre is. 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy az SPB a kielégítési jogának megnyílásával a piaci viszonyok figyelembe vételével 
közvetlenül gyakorolhatja kielégítési jogát és az Ügyfél nevében, az Ügyfél előzetes értesítése nélkül értékesítheti az óvadék 
tárgyát. Az óvadék érvényesítése, a közvetlen kielégítés során az ügyfélszámla követelést annak névértékén, az egyéb 
pénzügyi eszközt pedig annak nyilvános forgalmi értékén kell figyelembe venni. A nyilvánosan jegyzett piaci árral nem 
rendelkező értékpapírok illetve más pénzügyi eszközök esetén az értékesítés piaci áras ajánlat alkalmazásával történik. 
 
Az SPB-t az óvadék érvényesítését (óvadék tárgyának értékesítését) követően késedelem nélkül, legkésőbb három 
munkanapon belül elszámolási kötelezettség terheli. Az óvadéki jog érvényesítése során értékesített pénzügyi eszköz befolyt 
vételárának az SPB követelését meghaladó részét az SPB az Ügyfél ügyfélszámláján jóváírja. 
 
Az értékesítésnél – az SPB döntése alapján - a legkönnyebben likvidálható értékpapírokat kell felhasználni. Az SPB az 
Ügyfél óvadékul szolgáló eszközeiből olyan mennyiséget értékesíthet, melyből követelése megtérül. 
 
Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében az óvadéki szabályokat az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni: A nyilvánosan 
jegyzett piaci árral nem rendelkező értékpapírok illetve más pénzügyi eszközök esetén az értékelés módja: a ténylegesen 
elért vételár, de minimum az értékesítés időpontjában megállapítható OTC átlagár 50 (ötven) százaléka; megállapítható 
OTC átlagár hiányában a névérték 25 (huszonöt) százaléka; ilyen esetben a pénzügyi eszköz az elszámolás során nem 
vehető figyelembe a fenti értékelési módon meghatározott árnál alacsonyabb értéken. Közvetlen kielégítés esetén az 
értékesítés módja tekintetében Felek úgy rendelkeznek, hogy a Társaság úgy köteles az óvadék tárgyát értékesíteni, mintha 
az Ügyfél az eszköznek a Társaság Legjobb Végrehajtási Politikája szerinti értékesítésére adott volna megbízást. Az 
óvadékkal biztosított követelés felső határát (limitösszegét) Felek külön megállapodásban meghatározhatják, ilyen külön 
megállapodásban rögzített kifejezett összegszerű megjelölés hiányában a biztosított követelés összege nem haladhatja meg 
az óvadék érvényesítése napján az Ügyfélnek az SPB-nél vezetett valamennyi számláján található pénzeszközök és pénzügyi 
eszközök értékének 90 %-át, de legfeljebb a 100.000.000,- Ft-ot (egyszázmillió forintot) vagy annak megfelelő összegű 
devizát. 

7. ÉRTESÍTÉS 

A Számlavezető értékpapír-nyilvántartási és elszámolási rendszere minden munkanap elkészíti az ügyfélszámlán és 
értékpapírszámlán történt terheléseket, illetőleg jóváírásokat tartalmazó számlakivonatot. A számlakivonat a 
Számlatulajdonos részére történő továbbítása az alábbi szabályok szerint történik: 
 
A Számlavezető az egyes számlákon történő terhelésekről és jóváírásokról, valamint a számlaegyenlegéről az 
Üzletszabályzatban meghatározott rend szerint és időközönként számlakivonatot és egyéb értesítést küld a 
Számlatulajdonos részére. A Számlavezető az óvadék alapításának tényét a Számlatulajdonos számláira vonatkozó 
kivonatokon és egyenlegközlő iratokon feltünteti. 

A számlakivonatot illetve az egyenleg alapjául szolgáló tartozásokat és követeléseket a Számlatulajdonos a közléstől 
számított 15 napon belül írásban megkifogásolhatja. Amennyiben az egyenlegre kifogás nem érkezik, avagy a kifogásolt 
tételek tekintetében a Számlatulajdonos és a Számlavezető megegyeztek, a későbbiekben a kivonatban szereplő értékeket 
kell figyelembe venni. 

A Számlatulajdonos és a Számlavezető megállapodnak, hogy egymással – a szerződéskötést, ideértve az eseti megbízás 
megadását is, kivéve – elsősorban elektronikus levelezés útján tartanak kapcsolatot. Ennek érdekében a Számlatulajdonos a 
jelen szerződés fejlécében rögzített e-mail címét adja meg, egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy az általa megadott e-
mailcímhez kizárólag neki van hozzáférése, és az az értékpapírtitok illetőleg más jogszabály által védett titok megőrzésére 
alkalmas. 

A Számlatulajdonos kifejezetten kéri, hogy a Számlavezető a jelen szerződéshez valamint valamennyi, a Felek között 
létrejövő további keret- egyedi vagy eseti szerződéshez kapcsolódó előzetes és utólagos tájékoztatási, értesítési, utólagos 
írásba foglalási, megküldési kötelezettségének – amennyiben a Számlavezető nem a hirdetményi tájékoztatást alkalmazza – 
elsődlegesen elektronikus levél útján, mint tartós adathordozó útján tegyen eleget. A Bszt. 42. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott tartós adathordozónak a Számlatulajdonos az elektronikus levelezést választja. 

A Számlatulajdonos kijelenti, hogy folyamatos internet-hozzáféréssel rendelkezik, azt jelen szerződés hatálya alatt 
folyamatosan fenntartja, az SPB által nyújtott tájékoztatás módjaként az SPB honlapján elhelyezett hirdetményeket 
elfogadja, és kötelezettséget vállal azok folyamatos nyomon követésére. 
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A fenti rendelkezések nem zárják ki azt, hogy a Felek egymással más, az Üzletszabályzatban meghatározott módon 
tartsanak kapcsolatot, illetve hogy a Számlavezető az Üzletszabályzatban meghatározott más módon tegyen eleget előzetes 
és utólagos tájékoztatási, értesítési, utólagos írásba foglalási, megküldési kötelezettségének, ezt a Számlatulajdonos 
kifejezetten elfogadja. 

8. KOCKÁZATVÁLLALÁS 

Számlatulajdonos a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozatot tesz arra, hogy megismerte és tudomásul vette a tőzsdei 
ügyletek, a tőzsdén kívüli értékpapír-, valamint határidős- és egyéb ügyletek megkötésekor esetlegesen felmerülő veszteség 
kockázatát. Erre nézve a Számlavezető a Számlatulajdonos részére részletes tájékoztatást adott, melyet a Számlatulajdonos 
minden egyes ügylet megkötésére irányuló megbízás megadásakor szem előtt tart. 

A jelen kockázatvállaló nyilatkozat csak figyelemfelkeltő, és nem tartalmazza az ügylet kötése során jelentkező összes 
veszélyforrást. 

9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A jelen szerződés egyoldalú módosítására az 
Üzletszabályzat egyoldalú módosításra vonatkozó rendelkezései szerint van lehetőség, az Ügyfél kifejezetten rögzíti, hogy a 
vonatkozó rendelkezéseket ismeri, az Üzletszabályzat által lehetővé tett egyoldalú módosítási lehetőséget, az ott 
meghatározott körben, elfogadja. 
 
A Felek akaratától függetlenül módosul a Felek közötti jogviszony tartalma, amennyiben a KELER, a BÉT vagy a 
teljesítésben közreműködő harmadik személy üzletszabályzatai, üzleti vagy általános szerződési feltételei vagy a 
jogviszonyra irányadó jogszabályok, egyéb, a Felektől független szabályozási környezet megváltozik. A változás, a hatályba 
lépésének napjától, mint a Felektől független külső jogi környezet érvényes a Felek jogviszonya tekintetében is. 
 
A jelen szerződést a Felek írásban, közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
 
A jelen szerződés felmondással történő megszüntetésére és az azt követő elszámolásra az SPB Üzletszabályzatának, 
különösen az Üzletszabályzat VII. fejezetének rendelkezései irányadóak. Az Ügyfél kijelenti, hogy az Üzletszabályzat 
felmondásra vonatkozó rendelkezéseit ismeri, azokat kifejezetten elfogadja. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnése külön rendelkezés nélkül is minden, az Ügyfél és az SPB között fennálló 
keretszerződés, egyedi és eseti szerződés megszűnését is maga után vonja. 
 

10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

Jelen szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

11. JOGI ZÁRADÉK 

Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz és kifejezetten felhatalmazza az SPB-t arra, hogy a közvetítővel 
való elszámolás céljából az ügyfélakvirációt végző függő ügynöknek és alügynöknek az Ügyfél személyes adatait, az 
ügyfélszámlája, valamint az értékpapírszámlája mindenkori egyenlegére és forgalmára vonatkozó, valamint az SPB 
rendelkezésére álló valamennyi egyéb, értékpapír- bank- üzleti vagy más jogszabály által védett titoknak minősülő adatát 
átadja illetve ahhoz, ebből a célból a függő ügynök, további közvetítő közvetlen hozzáférését biztosítsa. 
 
Az Ügyfél kijelenti, hogy az SPB Üzletszabályzatát, annak mellékleteit, így különösen a Kondíciós listát az SPB vele 
megismertette, az SPB továbbá kifejezetten felhívta az Ügyfél figyelmét a jelen szerződés, az SPB Üzletszabályzata, annak 
valamennyi melléklete, ideértve a Kondíciós listát is, valamint az azokban hivatkozott szabályzatok jogszabálytól és a 
szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő, illetve a Felek között esetleg korábban alkalmazott kikötésektől eltérő 
rendelkezéseire, azokat az Ügyfél elolvasta, megértette és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződést ezek ismeretében köti meg. 
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az SPB Üzletszabályzatának 
rendelkezései, s az abban szereplő tőkepiaci fogalmak, valamint a Bszt., a Tpt., a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a 
Ptk. rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, a tőzsdei, teljesítési helyi szabályzatok, valamint a Magyar 
Nemzeti Bank állásfoglalásaiban foglaltak az irányadóak. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége 
esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződéssel, illetve az arra épülő szerződéssel összefüggésben ezek 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a 
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbírósága kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási 
szabályzata szerint jár el. A Választottbíróság hatáskörének megalapozásául szolgáló jelen szerződéses rendelkezés az 
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Ügyfél és az SPB között létrejövő, befektetési szolgáltatás és/vagy kiegészítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, 
bármely szerződés részét alkotja. Az alkalmazandó jog a magyar jog. Az eljárás nyelve magyar. A választottbírák száma 
három. Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a jelen szerződés szövegében rögzített választottbírósági kikötés nem 
képezi a szerződés részét, a felek kizárólag külön okiratba foglalt, egyedileg megtárgyalt választottbírósági szerződésben 
állapodhatnak meg választottbíróság kikötéséről a jelen szerződésre vagy a jelen szerződésre is kiterjedő hatállyal. 

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen elolvasták és értelmezték. Jelen 
szerződés és az abban hivatkozott dokumentumok tartalmazzák a Felek megállapodásának valamennyi feltételét, így a Felek 
valamennyi esetleges korábbi megállapodása, egyéb jognyilatkozata jelen szerződés tárgyában hatályát veszti. Az SPB a jelen 
szerződés megkötésére irányuló ajánlatát kifejezetten a jelen szerződésben és az abban hivatkozott dokumentumokban 
foglalt feltételekre korlátozza. 
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés az akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, 
hogy a jelen szerződés aláírására és a benne foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással 
rendelkeznek. 

 
Melléklet: Kockázatfeltáró nyilatkozat 

 
Kelt: Budapest,………………………………………….. 
 
 
 
        SPB Befektetési Zrt. 
 
 
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

Számlavezető     Számlatulajdonos ügyfél 

 


