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BEVEZETo

A MagNet Bank Zrt, (továbbiakban: Bank) az úgyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályi rendelkezések
alapját, az azokban meghatározott kötelezettségek betarlásával jár el. A Bank fogadja, nyilvántartásba veszi, teljeskönien
kivizsgálja és megválaszolja az ügyfélnek a Bank szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés Bank
általi teljesítésér,el, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefliggő
tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (továbbiakban: panasz),

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Bank termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban információt kér, véleménl vagy
javaslatot fogalmaz meg, továbbá az sem, ha az ngyfél meglévő szerződésével kapcsolatosan kérelemmel fordul a Bankhoz.

A Bank:
együttműködik az ügyfelekkel a panasztételt megelőzően, a teljes panaszkezelési eljárás során, és aválaszadást
kör,etően;
panaszkezelési eljárása során az ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozőan a
jóhiszeműség és tisztessóg, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelrr-rényeinek szem

előtt tartásával jár el;
panaszkezelési e|járása kialakítása során törekszik arra, hogy az eljárás alkalmas legyen megelőzni, íelismemi és

megfelelően kezelni az ngyfél és a Bank között esetlegesen felmerülő további érdekellentétet;
panaszkezelési eljárása során törekszik a közérthetőség, átláthatóság, aklszámithatóság, valamint az információk
folyamatos hozzáférhetősége biztosítására.

l
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Jogszabályi hivatkozások, külső iránymutatások:
. a hitelintézetekrő| és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.);
, 43512016. (Xil. 16.) Kotm. rendelet a befektetési vállalkozások, apénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-

kibocsátó intézmények, az vta|ványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a fiiggetlen pénzügyi szolgáltatás

közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzaíával kapcsolatos részletes szabályokól;
. 4612018. (XII. 17.) MNB rendelet az lgyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésénekformájára és módjára vonatkozó

részletes szabályokról
. a MagyarNemzeti Bankól sző|ó2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MNB törvény);
. a Magyar Nemzeti Bank 13i2015. (X. 16.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési elj árásáról.

I. APANASZBEJELENTEsENEKir,rÓo.rar

1. Szóbeli pallasz:
a) személyesen:

. a Batrk fiókiaiban hétfőtől póntekig a hivatalos rryitvatartási órákbarr. A bankfiókok listája, clérhetöségeik és

nvitvataitásuk lendje rnegtekinthető a Bank honlapján (l,,rvrv.rnagnetbank.hu) - továbbiakban: Honlap.
b) telefonorr:
A +36-1-428_8888-as telefonszánron hétfői napokon 8-20 óráig, keddtől péntekig pedig 8-18 óráig.

A szóbeli panasz J'el\,ételét követően a Bank tájékoztatja az íigtblet a panaszt tovóbbiakban kezellj szerv,ezeti egl:ség

elérhet(i.ségéről, valantiní telef'oltott közölt szóbeli panasz esetén közli a panasz tlzottosítására szolgi'" adaíokut.
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2. Írásbcli panasz:
a) szen-rólycscn vagy más által átadott ilat útlán a Bank fiókjaiban hétfőtől péntekig a lrivata'los nyitvatartási órákban. A
barrkíiókok listája. clórhetőségeik és nyilvatartásuk reridje n-regtekinthető a Barrk Honlapján.

A Bank a személyesen leadott írásbeli panasz esetén az ügyfelet tájékoztatja apanaszt a továbbiakban keze\ő szervezeti egység
elérhetőségéről. Amennyiben azügyfél írásbeli panaszát nem ajelen szabályzatban meghatározott,panaszkezeléssel foglalkozó
bankl szewezeti egység címére ktildi meg, vagy ha az ngyfé| az irásbeli panaszt a Bank valamely ügyfélforgalom számáta
nyitva álló he|yiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a Bank a beérkezést követően haladéktalanul

továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkoző szewezeti egysége részére, Az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségében személyesen leadott írásbeli panasz esetén a Bark az ügyfelet tájékoztatja a panaszt a továbbiakban kezelŐ

szeru ezeti egység elérhetőségéről,

b) postai úton az alábbi postacímen:
MagNet B ank Zrt. Üzletíej l esztési terület-P anaszkezelés
1376 Budapest,62,, Pf.: 86.

c) elektronikus úton a Bank Honlapján kereszttil a Kapcsolat/Panaszbejelentés menüpontban, NetBank szolgáltaíás
igénybevétele esetén a Személyesilevelezés menüpontban taláIható, szabad formátumú levél bekiildése tltján, vagy az

inftl@nraqiretbank.lru e-mail címen.

Amennyiben apaíaszbenlujtójának személye egyórtelműen nem azonosítható, a Bank felveszi a kapcsolatot az ügyfellel.

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. A panasz meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Bank vizsgálja a

benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Amennyiben az iúgyfél meghatalmazott útján jár el, és

nem a Bank Honlapján megtalálható meghatalmazás formanyomtatványt hasznáIja, úgy a Bank részére benyújtásra kerülő
eredeti meghatalmazásnak az a\ábbl formai és tartalmi.követelményeknek kell megfelelnie:

Formai követelmények:
A Bank a polgári perrendtartásról szóló 20l6. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) szerinti papír alapú közokirati, vagy
papír alapú teljes bizonyító erejű magánokirati formában fogadja el a meghatalmazást,

A Pp. szerinti papír alapú magánokirat, ha
a) a kiállító az okiíatot saját kezúleg írta és aláirta,
b) két tanú igazolja,hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előtttik irta aIá, vagy aláírását

előtttik saját kezű aláirásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk

nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell ttintetni,

c) az okírat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti,
d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy arávonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja,

e) üglvéd vagy kamarai jogtanácsos az álta\a készített okirat szabályszeni ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat

aláirőja a más által írt okiratot előtte írta alávagy aláírását előtte saját kezű aláirásáttak ismerte el,

D az elektronikus okiraton az aláirő a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus

aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőthelyez el,,

c) az elektronikus okiratot az a\áírő a Kormány rendeletében meglratározott azonosításra visszavezetett

dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, aho| a szolgáltatő az

okiratot a kiállító azonosításán kereszttil a kiállító szeméIyéhez rendeli és aszemélyhezrendelést a kiállító sajátkezú
aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazo|ja; továbbá a szolgá|tatő az

egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan

záradékba foglalja és azt az okirattal egyitt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább

fokozott biztonságú időbélyegzővel látta e1.

Tartalrlli köl"etelinÓnyek:
. nleglratalmazó azotrosító aclatairrak l'eltüntetése (név, sztiletési rróv, szürletési hely, idii, anyja neve, szernélyazcltrosító

okmány száína, lakcíme);
o nreghataltnazott azonositó adatainak felttirltetése (név, születési név, születési hely, idő, arryja tleve, szemól.vazonosító

okniány szárna, lakcíme);
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. azoí ügykör pontos megjelölése, melyre a meghataLmazás kiterjed (kapcsolódó banki szerződésszámok, számlaszámok,
kártyaszámok stb. rögzítésével),

. arrnak rögzítése, hogy a meghatalmazás kiterjed a panasszal kapcsolatos banki eljárás egészére, továbbá a panasszal

kapcsolatos v álasz átv éte|ér e,

r a Hpt. 16l. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelő felhatalmazás a Bank részére a banktitok kiszolgáltatására a

meghatalmazott részére a kiadható adatkör megielöléséve| (panaszügyhöz kapcsolódó valamennyi banktitoknak minősülő
adat vonatkozásában).

A Bank lehetővé teszi, hogy azigyfél az irásbelí panasz benyúj tásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által

a honlapján közzétett formanyomtatványt alkalmazzon. A Bank a honlapján az ügyfelek számára elérhetővé teszi a

fotmanyomtatványt, továbbá érintettség esetén szóban is felhívja az ügyfelek figyelmét a MNB honlapjára, az ott szereplő

palaszkezelési formanyomtatványra. A formanyomtatvány a Bank bankfiókjaiban nyomtatott formában is elérhetŐ. A Bank
elfogadja az egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is. Bankkártyávalvégzetttranzakciőhoz kapcsolódó panasz esetén a

minél gyorsabb és hatékonyabb panaszügyintézés elősegítése érdekében kérjtik tisztelt ügyfeleinket, hogy a ,,Kártya
reklamációs adatlapot" is szíveskedjenek kitölteni, amely hozzáférhető a Bank hivatalos helyiségeiben és letölthető a Bank

Honlapjáról.

il. A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért a Bank külön dijat nem számit fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó
körülmény figyelembevételével történik.
A pattaszkezelési eljárás során a Bank - az igyfél erre irányuló kifejezett kérésére - tájékoztatja az igyfe\et arrÓl, hogy a

panaszkezelési elj árás milyen szakaszban van.

1. Szóbeli panasz

A szóbeli - panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. A Bank a telefonon közölt szóbeli panasz

esetén, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos, az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli,

beielentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben á\tatában elvárható. Ha a panasz azonnali

kivizsgálása nem lehetséges, úgy a Bankjegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Bank kifejezetten felhívja az ngyfé| figyelmét afra, hogy panaszáról hangfelvétel

készül, A telefonon közölt panaszokól készült hangfelvételt a Bank öt évig megőrzi.

Az úgyfél kérésére biztosítáni ke1l a hangfelvéte1 visszahall gatását, továbbá 25 napon belül térítésmentesen rendelkezésre kell

bocsitani _ kérésnek megfelelően - a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

Ha az iigyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, ha panasz azonnalt kivizsgálása nem lehetséges a Bank a panaszról

és az aáal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz

azonosítására izolgáló adatokat. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az

ügyfélnek átadja, ielefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a pataszía adott válasszai együtt - megküldi,

egyebekben azlrásbe|i pataszravonatkozó rendelkezések szerintjár el, Ebben az esetben apanaszra adott indokolással ellátott

váiaszta közlést követő harrrrinc (30) napon, illefve pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén tizenöt (15) -vagY

a Bankon kívülálló okokból hosszabbítást igénylő ügyekben harmincöt (35) - munkanapon belül kell megküldeni,

Szóbeli panaszesetén - ha apanasz azonrrali kivizsgálása nem lehetségesvagy az nem vezet eredmén}Te - a Bank az ügyféllel

közli a panasz azonosítására szolgáló adatokat, apanaszía adott indokolással ellátott válaszát pedig a közlést követő harminc

(30) napon, illetve pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén tizenöt (15) -vagy a Bankon kívülálló okokból

hosszabbítást igénylő ügyekben harmincöt (35) - munkanapon belül kiildi meg azigyfél részére.

A j e gyző könyv lr: galább az alább i akat íar lallnazza:
a) az ügyféi neve;
b) az tigyíé1 lakcír.Te, széklrelye, illetve atnetrnyiben szükséges, levelezósi címe;
c) a panasz előterjcsztésének hclye, ideje, módja;
ci) az iigyíél panaszátrak lészletes leírása, a az egyes panaszeicnrek elkülörrítetten történő rögzítésével. annak érdekében. hogy

az tigyíél patlaszában íbglalt valanlennyi kilbgás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
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e) a panassza| érintett szerződés száma, ügytől fiiggően ügyfélszám;
f1 azngyfé| által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonltékok j egyzéke;
g) ajegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
személyesen közölt szóbeli panasz esetén ajegyzókönyvet felvevő személy és az ügyfól aláirása;

2, irásbeli panasz

A Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját apanaszkőzlését, azaz a Bank által történő átvételét
követő harminc (30) napon, pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatosan tizenöt ( 1 5) munkanapon belül küldi meg az ügyfélnek.
Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefiiggő panasz valamennyi eleme a Bankon kívül álló okokból nem válaszolható meg, a
Bank ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi válasz késedelménpk okait, valamint a végső válasz határidejét is
tarta|mazza. A végső válasz megkiildésének határideje ugyanakkor nem lehet későbbi a pénzforgalommal kapcsolatos
ügyekben apanasz közlését követő, azazapanasz benyújtását követő harmincöt (35) munkanap,
Az eiektronikus levelek megküldésének tényét, időpontját, címzettjét és tarta|mának elektronikus lenyomatát rögzitő - zárt,
automatikus és utólagos módosítás elleni védelemmel ellátott naplóző - rendszert, valamint a titokvédelmi szabályok által
védett adatoknak azok megismerésére nem jogosult harmadik személyekkel szembeni védelmet biztosító eljárást alkalmazó
Bankra vonatkozó rendelkezés :

A Bank a panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot elektronikus úton - a panasz előterjesztésére igénybe vettel
megegyező csatornán - küldi meg, amennyiben

a) apanasz azúgyfél által bejelentett és a Bank általnyilvántartott elektronikus levelezési (e-mail) címről vagy
b) a Bank által tiaemeltetett, ktzárőlag az igyfél áItal hozzáférhető internetes portálon 1NetBank) keresztül került
megküldésre.

A lenti elcktrolril:us kapcsolattartás nell érr"ényestil:
o lra az Ügyítl kórtc a panaszábalr az cltórő kezelést:
o az elektiotlikusatr, e-rr'arl forrrrájábarr kiküldött levél Iretrr biztosítarrá az Ügyfille,l ltlpcsolrtos adatok védelrrlét.
. Ira a Batrk a panaszválasz rnegválaszolására saját döntése alap.lárr az postai ajárrlott kézbesítési nród rrrellett dönt.

A Banknak nem ál1 módjában e-mail útján banktitoknak, személyes adatnak, üzleti titoknak minősülő adatot kiadni Ezen
szabálynak megfelelően e-mail útján (kézbesítési tgazolás kérése mellett) csak olyan vá|aszt áll módunkban küldeni azÜgyfél
tészére, mely általános információval megválaszolható,

3. A panaszra adott válasszal kapcsolatos további tudnivalók

A Bank azngyfél ismételt - a korábbi panaszával megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tafialmaző - panaszára
ajogszabályi követelmények figyelembevétele melleft, a törvényi határidőn belül, indokolással ellátott álláspontját úgy küldi
megazigyfél számára, hogy a korábbi panaszraadottvá|aszát csatolja, vagy megfelelőenmeghlvatkozza.

Azngyfél korábban előterjeszteft a Bank által elutasított panaszával azonos tartalommal ismételten panaszt terjeszt elö, és a
szolgáltató a korábbi álláspontlát fenntartja, válaszadási kötelezettségét a korábbi válaszlevélre történő hivatkozással. valamint
apanasz elutasítása esetén nyújtandő tájékoztatás megadásával is teljesítheti.

A fentiekben rögzített valamennyi esetben, ha a Bankon kívül álló okokból nem adható válasz a panasz valamennyi elemére,
annak közlését követő harminc (3 0) napon, illetve pénzforgalmi szolgáltatással összef[iggésben tizenöt ( 1 5) munkanapon belü1,

úgy a Bank még ezen határidőn belül tájékoztatla az igyfelet a késedelem okáról, egyben lehetőség szerint megjelöli a

vizsgálata befejezésének várható időpontját. A végső válasz megküldésének határideje pénzforgalmi szolgáltatás kapcsán
benyújtott panasz esetében nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő harmincöt (35) munkanap.

4. Jóvá nern hagyott, vagy 1ór,áhagyott. de hibásan fizetési rrrűveletre irányuló reklarnációval kapcsolatos különös
lendelkc:zések

A számlatulajdonos ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb aftzetési művelet teljesítését
követő hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig írásban kezdeményezheti a jóvá uem hagyott
vagy a jóváhagyott, de hibásan telj esített fizetési múvelet helyesbítését. Fogyasztó az előzőekben meghatározott, helyesbítés
kezdeményezéséhez való jogát legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla
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megterhelésének napjával megegyező napjáig gyakorolhatja, írásban. Ha a teljesítést követó (Fogyasztó esetén tizenharmadik)

hóriapban nincs a teiirelés nupl,i"ut megielelő naptári nap, akkor a határidő lelárta az adott hónap utolsó naPja.

A Bank a fentiek szerinti bejelentést ajelen Panaszkezelési szabályzatrendelkezései szerint vizsgálja ki.

Jóvá nem hagyott fizetési műveletre vonatkozó reklamáció esetén a Bank a tudomásra jutástól számitva haladéktalanul, de

1sclérőbb 
" 

kö*tk.ó *".ru*p *leág *egtéríti a Számlatulajdonos, mint fizető féI részére a ftzetési művelet Összegét,

heiyreállítja a fizetési számlán a megterrrátes .lőtti áuupotot és megtéríti afizető félkárát. A Bank abbanaz esetben is teljesíti

fentieket, ha még nem tudja érdelmben megvizsgálni a reklamációt (a fizetési múvelet jőváhagYásának kÖrÜlménYeit).

Amennyiben upinu"relbírálására nyitva áltihataiiaOUen a Bank meggyőződik arról, hogy a fizetési művelet jőváhagYásra

került, úgy j ogosult visszakövetelni a j óváírt összeget.

A Bank mentesül az előzőekben hivatkozott kötelezettségei alól, ha az adott helyzetben észszerú okból az ügYfél csalására

gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja az MNB-I.

III. A PANASSZAL KAPCSOLATOS ADATKEZEI,És szanÁr-yar

A Bank a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti azÜgYfé|től

a) neve;
b) szerződéssz ám, úgy f élszám, illefve p énzíári azono s ító ;

c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) telefonszáma;
e) ér,tesítés rnódja;
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
g) panasz leírása, oka;

ii á punuy alátámasztásához szükséges, az tgyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amelY a Banknál nem áll

rendelkezésre;
j) meghatalrrrazott,átján eljáró ügyfél esetében érvónyes meghatalmazás és

k; u p*u." kivizsgálásáho z, megváIaszo|ásához sztikséges egyéb adat,

Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Banknak az ngyfé|nél rendelkezésre álló további - ÍgY kiilÖnÖsen az ÜgYfél

azonosításáho z, apatassza!ériitettjogviszorrnyal kapcsolaű - információra van szüksége, úgy a Bank haladéktalanul felveszi

az úgyféllela kapcsolatot azokbesieűése érdekében. Telefonos megkeresés esetén a beszélgetés hanganYaga rÖgzítósre kerÜl,

amely tényről a hívást indító banki ügyintéző a beszélgetés megkezdéseko r tájékoztatla az ügyfelet, majd ezt kÖvetően elvégzi

az ugyféí azonosítását ,a banki n]ritvantarto rendJzerekbei szereplő személyes adatoka iránlT rló kérdésfeltevéssel -
(adawédelmi okokból ktzáró|agsikeres ügyfél azonosítást követően teriilhet sor a benyújtott panassza1 kaPcsolatos információ

kérésére).

A Bank a pal7asztbenyujtó ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli,

ry. PANASZKEZELÉSHEZ F ű zőlő rÁruxozrn rÁsr rörnlEZETTSÉG

A Bank a panaszkezelés során ngy jár el, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerÜlje a PénzigYi

fogyasztói j ogvita kialakulását.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizs gálására előírt harminc (30) napos, illetve pé_nzforgalmi szolgáltatással

kaicsolatos panasz esetériúzenót (15) -vagy a=Bankon kívülálló okokból hosszabbítást igénYlő ügYekben harmincÖt (35)

_ Áunkunupáu törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ngYfé| az alábbiakhoz

fordulhat:

Pénzügyi Békéltető Testiilet (a továbbiakban: PBT) (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és

,r,"grÁé.éu.l, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)(székhelY: MNB 1054

2
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Budapest, Krisztirra k]1. 39., telefbnos elérhctőség: +36-80-203-776, elektlorrikrrs clérhetóség: ugylt}szolgalatírjlrnnb.hu

levelczési cím: H-l525 Budapcst Pf.:I12.)

b) MNB Pénzügyi Fogyasztór,édelmi Központ (az MNB törvóny szerititi fogyasztóvédelrrri rendelkczések nlcgsértése

esetón): levelezósi cínle; l534 Buclapest BKKP Pi: 711 ., telcfon: +36-06-ii0-20]-776, e-rlrail cítn:

!lg},,b,lrz!rl3!r!ritlii jrrrnL}, h u )

c) bíróság.

A Pérrzügyi Békéltető Testiilet eljáró tanácsa egyezséghiányában akkor is kptelezést tartalmazőhatátozatothozhat,haa
szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kórelem megalapozott és a fogyasztónak minősülŰ ügyfel érvényesíteni

kívánt igénye - sem kérelemben, §em a kötelezést :artalmazőhatározat meghozatalakor - nem haladja me| az egymillió
forintot.
A Bank apénzügyi Békéltető Testtiletnél írásban általános alávetési nyilatkozatot tett, amelyben vállalta, hogy a békéltető

testületi eljárásnak és egyezsóg hiárryában az tlyen eljárásban hozotthatározatnak aláveti magát.

A Bank által tett alávetési nyilatkozataz a|ábbi linken httils://www.r4nb.l1u"tbekeltetes/perrzugyi-szoIgaltitokr9l/qltala4_o§l

alavetesi-rryilatkozat elérhető.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pónzügyi Békéltető Testiilet, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi

rogyasztOvédelmi Központ előtt meginditható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését kérheti. A
Bank a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak minősülő ügyfelet külön is tájékoztatja.

A fogyaiztónak nem minősülő ügyfél a szerződés létrejottével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá

szerződésszegésse1 és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája rendezése érdekében bírósághoz forduihat.
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A Bank afogyasztónak minősülő ügyfelet apanaszelutasítása esetén tájékoztatja tovább arról, hogy apar:;asz szerinte

a szerződés létrejöttével, éwényességével, joghatásaival és megsziinésével, továbbá szerződésszegéssel és arrnak

joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére és/vagy"a-Magyar 
Nemzeti sankrOt szóló tórvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének

kivizsgálására irányult.

Ha a Bank szelint a paíasz az 1. pont a) ós b) bekezdését is érinti, akkor a fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatni

kell arró|, hogy a panaszban foglaltak mely része vonatkozik az a) és b) bekezdés körébe.

A Bank a fogyasztónak minősülő ügyfél kérése eseténaz Magyar Nemzeti Bank honlapjánaPéruúgyi Békéltetető

Testület eljárÁának, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irány'ulÓ kérelem

benyQtásáiozközétettformanyomtafványótat (a továbbiakban: formanyomtafuányok) költségmenetesen, haladéktalanul

megküldi,

A fogyasztónak minősülő ügyféIpanaszánakelutasítása esetén a Bank vá|aszábanfeltiinteti aPénzngyi Békéltető Testtilet

s"etÍelyet, telefonos és irr*t"rnetes elérhetőségét, levelezési címét, valamint a Magyar Nemzeti Bank PénzÜgYi

pogyasztóvédelmi Központjának levelezési Óimét, telefonszámát, továbbá a formanyomtatványok elektronikus

eléiíretőségét, tájékoztatisttóvábbá arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok elekronikus elérhetőségét,

tájékoztatíst ad- továbbá arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok Bank általi költségmentes

migküldését, megjelölve a formanyútatván}ok megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló

santi telefonszámot, elektronikus levelezési és postai címet (telefonszám: : +36-1-428-8888, e-mail:

info@),magn§tbank.hu. postai cím: MagNet BankZrt. Üzletfejlesztési terület Panaszkezelés 1062 Budapest, Andrássy Út

98.)

A tájékozíatásíak tartalmaznia kell a formanyomtatványok megktildésére vonatkozó fogyasztói igénY előterjesztésére

szotgáto szolgáltatói telefonszám, e-mai1 elérhetőség éspostai cím megjelölését is. (telefonszám: +36-1-428-8888, e-mail:

infoómagnúank.hu. postai cím: MagNet BankZrt. Üzletfejlesztési terület Panaszkezelés 1062 Budapest, AndrássY Út

98.)
A Bank aIY.2-6. pontjaiban fogIa\ttálékoztatást figyelemfelhívásra alkalmas módon teszi meg,

AzEurópaiParlamentésaTanácsfogyasztóijogvitákonlinerendezéséről sző|ó,2013. május2l-i 524l2013lEU rendelete

(Rendelét) a|apján azEtxópat Bizotiság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerinlaz EuróPai
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Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online
szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívtili
rendezésére iránluló kommunikáci őt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.
A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóka is - így a
MagNet Bank Zrt,-re - amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban
pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon kereszttil online
kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési örumnál.
Magyarországon a pénzügyi fogyasztóijogviták rendezésóre a Pénzügyi Békéltető Testtiletjogosult.
Az online vitarendezési platform honlapja: htlp://ec.europa.eu/odr
A felhasználói útmutató elérhető az oniine vitarendezési platform honlapján:

https://ec.europa.eu/consumers/odrlmain/index.cfin?event:main.horne.chooseLanguage

8. A Bttnk t''elé a +36-1-428-8888-as telefbnszőmon indított hívásokat a Magya.r Nentzeti Banlc,/elí.igl,elete alá tartozó
Mtlticom Contact Kft. .fclgadja, aki Jtiggő közt,etítőként a Bank neyében és javára jár el, a Bank érclekeit képviselí. A
Multicom Contuct K/t, szerződést nem köt az üg/blekkel seln a Bank, sem a saf át nevében, hiteltanác.saclást nem nyújt,

szolgtiltatá,láélí díjut közvetlenül vagl,közvetett módon az üg,uíblek terhére nem számít fbl. l Multic,om Contact K/i-

/blíigl,eletí nyilt,únlarttisa tt Magl,qy Nemzetí Bank (yv.,l,,mnLl.hu.) h.onl.ap,ján ellenőrizhető. A Multicom Contut:t Kfi.
szélrhclye é,y leveLezési c,íme; ]]2l Buclape,st, Zsigmondy Vilmos Lttt,a 8,/b, A tel4bn.on t?tt ptultlsz lte:elé.séről íovtibbi
in,formtic,ióliat .jelen Pana.s:ke:elé,:i s:ubtil.yzat, a telefbnbes,zélgetéssel kallc,solu1.os utltttltezelé.sre vonatlro:Ó

in;fclrtrtúciókul petlig u Bunk v,u,lt.mugnctbLlnk.ltuiudatycdclt,lL honlupján megtulálható Adaíkezelési'I'álékozíutó
tartu Lntuzztt,

Y. APANASZNYILVÁNTARTÁSA

A Barrknál az ügyfélbe.lelentések kezelését az Üzletfejlesztési tenilet k4elölt parraszkezelési murrkatársai látlák el A Barrk a

panaszokról, valamlnt az azok Iendezését, megoldását szolgáló intézkedésckről elektronikus nyilvárrtartást vezet.
Az e lektrorr i kus rryi lvárrtafl ás íaría|mazza:

a) a beórkező parrasz iktatószán-rát;
b) a panaszbcjelentés módlát;
c.) a pattaszos ner ét:

d) a panasz benyújtásának idópontját;
c) a pal]asz leírását,
í) a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;

s) az éltesítós mód.lát (lcvél/e-mail üzenct);
h) kártya reklarnációs aclatlap létét;
i) a válaszadás határide.lét, a végrehajtásért felelős szenróly rnegnevczését;

J) a panaszla adott válaszlevél postár,a adásának, elektronikus úton megküldött válasz esetén a7 elküldós -rjátrrmát.

kirnenő levél iktatószár-rrát;

k) a panasz rendezésérc vagy rnegoldására szolgáló intézkedés 1eírását, elutasítás esetén annak indokát;

l) az iltézkedós teljesítésének lratáridejét és a végrehajtásért felelős szernély rr-rcgrlevezósét.

A Barrk által vczetett nyilvántartás alkalmas arra, lrogy a Bank
a) a panaszok sorsát, ügyintézését a Bankon belüI kövesse. (így többek között abból a panaszla adott válaszadási határidő

és antrak betartása egyértelrníren rnegállapítható);
b) a panaszokat azok témája szerint csoportosithassa;
c) a panasz okát képező tónyeket és esor-rré,ryekct í-eltárhassa ós azonosíthassa;
cl) megvizsgálhassa, hogy a c) pontban rögzített tóIryek és eselnórryek lratással lehetrlck-e más eljárásra vagy termókre,

szolgáltatáslal
e) eljárást kezdernérryezl-ressen a feltárt, c) por'tban rögzített tér-ryek és esernórryek konekciójára;
t) összefoglallrassa az isn-rétlődő vagy rendszerszintű problér-nákat, a jogi kockázatokat.

A Bank apanaszt és az arra adott választ öt évig megőrzi.

A Bank a panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét az ügyfelek igényeire és saját iizletpolitikájának fogyasztóvédelmi
szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. A Bank a visszatérő vagy rendszerproblémák és az esetlegesjogi és működési
kockázatok azonosítá§a és kezelése érdekében folyamatosan végzt a pataszkezelésre vonatkozó adatok elemzését, tobbek
között a következők révén:

]
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elemzi az egyéni panaszok okait az egyls panasztípusok közös kiváltó okainak azonosítása érdekében,

vizsgálja,hogy a kiváltó okok érinthetnek-e egyéb folyamatokat vagy termékeket, beleértve azokat is, amelYek kÖzvetlenÜl
a

o

rrcrn kópezik a panasz tárgyát.

A Rank törekszik arra, hogy kiktiszöbölle a felrnerült panaszok kir,áltó okait.

Budapest, 2020. január 30.
MagNet Bank Zrt.

a
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