
1 
 

ROZHODCOVSKÁ ZMLUVA 
 
 
 

uzavretá podľa zákona č. 355/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní (ďalej len „ZoSRK“) 

 

medzi: 

Klient: 

Meno, priezvisko, titul:................................................................................................................................................................................. 

Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................................................................................ 

Dátum narodenia: ........................................................................................................................................................................................ 

Telefonický / e-mailový kontakt: .................................................................................................................................................................. 

a 

365.invest, správ. spol., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísaná v obchodnom registri OS 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 896/B (ďalej len„365.invest“) 

 

Predmet Rozhodcovskej zmluvy: 

1. 365.invest a Klient sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z Rámcovej zmluvy číslo................... a /alebo z akéhokoľvek Pokynu 
podaného v súlade s predmetnou Rámcovou zmluvou, vrátane sporov o platnosť a zánik Rámcovej zmluvy a /alebo akéhokoľvek 
Pokynu podaného v súlade s predmetnou Rámcovou zmluvou sa predložia na rozhodnutie spotrebiteľskému rozhodcovskému 
súdu, ktorý je určený v Rozhodcovskej zmluve. 

2. 365.invest a Klient sa dohodli , že rozhodcovským súdom na riešenie sporov v zmysle ods. 1) vyššie bude: názov: Stály 
rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskou bankovou asociáciou, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava IČO: 30 813 182, 
zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OVVS 65/1993-
Ta, a to podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku, ktoré sú platné a účinné v čase začatia rozhodcovského konania. Štatút a 
rokovací poriadok je zverejnený na www.sbaonline.sk. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika, sídlo 
rozhodcovského spotrebiteľského súdu, a konanie sa bude viesť v slovenskom jazyku. 

3. Výdavky konania si hradí každá strana. 

4. Každá strana sporu, sa v súlade s § 45 a nasl. ZoSRK môže žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia 
rozhodcovského rozsudku. 

5. Rozhodnutie spotrebiteľského rozhodcovského súdu sa doručuje do vlastných rúk; doručenie má účinky právoplatného rozsudku 
súdu a je vykonateľné. 

6. Uzavretím tejto Rozhodcovej zmluvy neobmedzuje právo Klienta riešiť spory podľa ods. 1 vyššie, podaním žaloby na príslušný 
súd za podmienky, že spotrebiteľské rozhodcovské konanie nebolo ešte začaté; pre tento účel je rozhodcovské konanie podľa 
tejto zmluvy začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania Klientovi. 

7. 365.invest a Klient svojimi podpismi potvrdzujú, že (i) sa riadne oboznámili s obsahom Rozhodcovskej zmluvy, (ii) že porozumeli 
jej obsahu, ktorý je dostatočne zrozumiteľný, určitý, (iii) že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, (iv) že nebola uzavretá v tiesni a 
za nápadne nevýhodných podmienok. 

8. Klient vyhlasuje, že pred podpisom Rozhodcovskej zmluvy sa riadne oboznámil s poučením o spotrebiteľskom rozhodcovskom 
konaní, zverejnenom na www.365invest.sk. 

 

 

 

V ..............................................., dňa     V Bratislave, dňa 

 

Podpis Klienta        pečiatka a podpisy 365.invest 

http://www.sbaonline.sk/
http://www.365invest.sk/

