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Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról és az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.) ás 
a 12/2012 (IX.11.) PSZÁF rendelet előírásainak megfelelően az alábbiak szerint rendelkezik 
az ügyfelei részéről érkező panaszok kezeléséről, amely egyben az Üzletszabályzatának a 
7. számú mellékletét is képezi. 
 
Célunk, hogy az ügyfél minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és 
ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden nagy szervezet működése során 
előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal 
élhetnek. 
 
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul 
kivizsgáljuk, és a feltárt hibákat orvosoljuk. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és 
rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket 
rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és 
ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez is. 
Az alábbiakban összefoglaljuk az ügyfél által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét. 
 
A Társaságunk a jelen panaszkezelési szabályzatot az ügyfelek részére nyitva álló 
helyiségekben kifüggeszti és honlapján (www.erstebroker.hu) közzéteszi. 
 
 
 I. A panasz  
1. Panasz a Társaság tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő 
minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos az Erste Befektetési 
Zrt. eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.  
2. Nem minősül panasznak, ha a fogyasztó/ügyfél a Társaságtól általános tájékoztatást, 
véleményt vagy állásfoglalást igényel.  
 
 
II. A panaszos  
1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság vagy más szervezet, aki az Erste Befektetési Zrt. szolgáltatását igénybe 
veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje.  
2. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Társaságunk 
vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. 
Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell 
tüntetni a panaszos – törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, 
panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy 
meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában az Erste Befektetési Zrt. közvetlenül a 
panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében.  



3. Panaszosnak tekintendő azonban az a személy is, aki az Erste Befektetési Zrt. eljárását 
nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő 
tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. 
 
 
III. A panasz bejelentésének módjai 

1. Szóbeli panasz: 
a) személyesen:  
- a Társaságunk közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. bármely 
bankfiókjában, nyitvatartási időben, amelyet a www.erstebank.hu honlapon található 
meg: 
b) telefonon 
- munkanapokon 8.00-16.30 között a 06-1-2355-151 telefonszámon, 
- és minden hét első munkanapján 16.30-20.00 között a 06-1-2355-111 
telefonszámon 

  
2. Írásbeli panasz:  
a) személyesen vagy más által átadott irat útján, az Erste Bank Hungary Zrt. bármely 
bankfiókjában, nyitvatartási időben 
b) postai úton (Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; 
c) telefaxon (06-1-2355-190); 
d) elektronikus levélben (erstebroker@erstebroker.hu). 

 
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, 
úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt 
követelményeknek kell eleget tenni. 
 
A panasz írásbeli benyújtása esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
honlapján (www.pszaf.hu) közzétett formanyomtatvány is alkalmazható, amelynek 
elérhetősége: 
 
Word formátum: 
https://www.pszaf.hu/data/cms2151572/fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.doc 
 
PDF formátum: 
https://www.pszaf.hu/data/cms2151573/fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.pdf 
 
 
III. A panasz kivizsgálása 
A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz 
kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 
 
1. Szóbeli panasz: 
A szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és 
lehetőség szerint orvosolni. Telefonon közölt panasz esetén biztosítani kell az ésszerű 
várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. 
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a rögzített telefonbeszélgetésről hangfelvétel készül, 
amelyet a Társaság 1 évig megőriz, és térítésmentes visszahallgatásának lehetőségét 
székhelyén biztosítja. 
Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, illetőleg, ha a panasz 
azonnal kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az Ügyfél azzal 
kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
 

http://www.erstebank.hu/
http://www.pszaf.hu/
https://www.pszaf.hu/data/cms2151572/fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.doc
https://www.pszaf.hu/data/cms2151573/fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.pdf


A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az 
ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal 
együtt az ügyfélnek meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott indokolással 
ellátott választ a közlést követő 30 napon belül kell megküldeni. 
 
A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas: 

a. az ügyfél neve; 
b. az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d. az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten 

történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt 
valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön; 

e. a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; 
f. az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
g. amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a személyesen közölt 

panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása; 
h. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 

 
2. Írásbeli panasz: 
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 
30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. 
 
 
IV. Társaságunk a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az 
ügyféltől: 

a. neve; 
b. szerződésszám, ügyfélszám; 
c. lakcíme, székhelye, levelezési címe; 
d. telefonszáma; 
e. értesítés módja; 
f. panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás; 
g. panasz leírása, oka; 
h. panaszos igénye; 
i. a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévõ dokumentumok 

másolata; 
j. meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; 
k. a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

 
A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell 
kezelni. 
 
 
V. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség 
3.1. Amennyiben a panaszos kérelem (vagy annak egy, meghatározott része) fogyasztókat 
védő jogszabályi rendelkezést érint, tájékoztatjuk, hogy ebben az esetében a 
fogyasztóvédelmi eljárás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél kezdeményezhető 
Fogyasztókat védő jogszabályi rendelkezéseknek minősülnek a következők:  

a. a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ban meghatározott szervezet vagy személy által 
nyújtott szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra 
vonatkozó kötelezettséget megállapító, a 4. §-ban felsorolt törvényekben vagy az 
azok végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezések (tájékoztatás, 
üzletszabályzat, stb.) , valamint 

 



b. az alábbi törvényekben meghatározottak szerint 
a. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló törvény rendelkezései (megtévesztő tájékoztatás, agresszív gyakorlat), 
b. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló törvény rendelkezései (direkt marketing), továbbá 
c. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 
rendelkezései (információtovábbítás és hozzáférés, elektronikus hirdetések). 

 
Elérhetőség: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
Levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777. 
Telefon: 06-1-489-9100 
e-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu 
 
 
3.2. Amennyiben a panaszos kérelem (vagy annak egy, meghatározott része) a szerződés 
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányult, 
tájékoztatjuk arról, hogy ez esetben döntése alapján a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy 
a bírósághoz fordulhat. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: 
Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 172 
Telefon: 06-1-489-9100 
e-mail: pbt@pszaf.hu 
 
 
Kizárólag a bíróság járhat el azonban: 
a) a bíztatási kárral, 
b) a felelősségbiztosítással összefüggő kártérítési igényekkel, 
c) a KHR-be kerülés jogalapjával 
összefüggő polgári jogi kérdésekben. Minden egyéb szerződéses jogviszonyt érintő kérdés 
tekintetében – a fentiek szerint – a bíróságon kívül a Pénzügyi Békéltető Testülethez is 
fordulhat a fogyasztónak minősülő ügyfél, kivéve, ha jogszabály elétérően nem rednelkezik. 
 
 
V. A panasz nyilvántartása 
A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 
nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás tartalmazza: 

a. a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését; 
b. a panasz benyújtásának időpontját; 
c. a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás 

esetén annak indokát; 
d. az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezését; 
e. a panasz megválaszolásának időpontját. 

 
A panaszt és az arra adott választ három évig meg kell őrizni. 
 
 
Budapest, 2013. január 2. 

Erste Befektetési Zrt.  
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