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Alanyi hatálya kiterjed: 

Jelen szabályzat rendelkezéseit jogosult és köteles alkalmazni a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (a 
továbbiakban: Fióktelep) minden dolgozója, különös tekintettel az ügyfél kiszolgálásban közvetlenül résztvevő 
kollégák, valamint az ügyfelek által jelzett problémák megoldását/kezelését támogató munkatársak, valamint a 
Fióktelep panaszt benyújtó ügyfelei, leendő és volt ügyfelei. 

 

Tárgyi hatálya kiterjed: 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Fióktelep ügyfelei, leendő és volt ügyfelei által jelzett észrevételek és bejelentett 
panaszok kezelésével kapcsolatos folyamatokra, tevékenységekre, rendszerre és dokumentumokra. 

 

Szabály készítésének célja: 

A Fióktelep ügyfelei elégedettsége érdekében kiemelt figyelmet fordít az ügyfelektől érkező észrevételekre, 
panaszokra, amelyek kezelésére a jelen szabályzatot alkotta. A szabályzat fő célja a beérkezett ügyfélpanaszok és 
észrevételek hatékony és gyors kivizsgálása, megválaszolása és kezelése, továbbá a vonatkozó jogszabályoknak és 
belső eljárásrendnek való megfelelés. 

 

1. A panasz fogalma 

1.1. Jelen szabályzat – a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján – panasznak tekinti, a tevékenységét vagy 
mulasztását érintő minden olyan kifogást, amely a Fióktelep és az Ügyfél között a szerződéskötést 
megelőző, vagy a szerződés megkötésével, továbbá a szerződés fennállása alatt a Fióktelep részéről történő 
teljesítéssel, valamint a szerződéses megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel függ össze.  

1.2. A Fióktelep teljes körűen kivizsgálja és megválaszolja az Ügyfél panaszát. 

1.3. Nem minősül panasznak az ügyfél által benyújtott olyan kérelem, amely általános tájékoztatás kérésére 
irányul, továbbá az Ügyfél részéről csupán észrevételt, véleményt vagy értékítéletet megfogalmazó 
kijelentéseket tartalmazó olyan levél, amelyben az Ügyfél kifejezetten közli azon szándékát, hogy a 
Fiókteleptől választ nem vár. 

2.  A panaszok csoportosítása 

2.1. Kockázat szerint: 

 Normál panasz (normál üzletmenethez kapcsolódó panasz) 

A Fióktelep napi működéséhez, az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó panasz, melynek megoldása a 
panaszos ügyfelet érinti. 

 Kiemelt vagy maga kockázatú panasz 

A Fióktelep számára kiemelt kockázatot jelent: 

 a felügyeleti hatóságokhoz, kiemelten a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve az MNB-n keresztül 
érkezett panasz; 

 a Fióktelep vezetőségéhez címezve érkezett panasz; 

 az ismételten benyújtott panasz, amelynek a megoldása első körben nem az ügyfél 
megelégedésére történt; 

 negatív publicitással, bírsággal, vagy jelentős üzleti veszteséggel érdemben fenyegető panasz; 

 továbbá a tömeges panasz. 

Tömeges panasznak minősül a rövidebb idő alatt nagyszámú ügyfél által jelzett, súlyos és sürgős 
problémára utaló panasz. 
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2.2. Bejelentés helye szerint: 

 Ügyfélszolgálathoz érkezett panasz, 

 üzletkötőkön keresztül érkezett panasz, 

 Titkárság által iktatott vagy rögzített panasz, 

 a vezérigazgatóhoz vagy egyéb szakmai területekhez, felső szintű vezetőkhöz benyújtott panasz. 

2.3. Bejelentés módja szerint: 

 Személyesen, közvetlenül az ügyintézőnél szóban benyújtott panasz, 

 Személyesen, közvetlenül az ügyintézőnél írásban beadott panasz, 

 Telefonon közölt panasz, 

 Postai úton, írásban megküldött panasz, 

 Telefaxon küldött panasz, 

 E-mailben benyújtott panasz. 

2.4. Panasz megalapozottsága szerint: 

 Jogos panasz 

 Részben jogos (részben elutasított) panasz 

 Nem jogos de méltányolható (ahol külön döntés szabja meg a méltányosság mértékét) panasz 

 Megalapozatlan (elutasításra kerül) panasz 

3. A panaszos fogalma 

3.1. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy vagy más szervezet. 

3.2. A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Fióktelep vizsgálja a benyújtási 
jogosultságot. A meghatalmazást minden esetben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a Meghatalmazó arra vonatkozó külön nyilatkozatát is 
miszerint hozzájárul a panasszal, illetve a panaszkezelési eljárás során érintett értékpapírtitoknak minősülő 
adatok Meghatalmazottal való közléséhez. Ezen nyilatkozat hiányában a Fióktelep kizárólag a panaszban 
foglaltak alapján tudja lefolytatni az eljárását és kizárólag az Ügyfélnek küldi meg a válaszát. A bejelentésre 
szolgáló nyomtatványon a Panaszos neve mellett fel kell tüntetni a Panaszos – törvényes, illetve 
meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is. Fentiek alapján a 
Panaszos fogalmán a panaszbejelentőt is érteni kell. 

3.3. A Panaszos általában ügyfele – ideértve a leendő és a volt ügyfelet is – a Fióktelepnek, Panaszosnak 
tekinthető azonban az a személy is, aki a Fióktelep eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem 
egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. 

4. A panasz megtétele 

4.1. A Panaszos a Fióktelep által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos esetlegesen felmerülő panaszait, 
kifogásait a 2.3 pontban meghatározott módon jelezheti a Fióktelep felé. 

4.2. A panasz formai kötöttségek nélkül nyújtható be. Azonban a panasznak minden esetben egyértelműen 
tartalmaznia kell legalább: 

 a Panaszos személyét (nevét és ügyfélszámát) 

 a Panaszos elérhetőségét, 

 a panasz konkrét tárgyát, a panasszal érintett probléma rövid, de minden lényeges körülményt 
tartalmazó leírását, 

 a panasz benyújtásának időpontját és helyét. 
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4.3. Az írásbeli panasz személyesen vagy meghatalmazott útján leadható az üzleti órák alatt a Fióktelep 1095 
Budapest, Lechner Ödön fasor 10. szám alatt található Ügyfélszolgálati irodájában, vagy postai úton is 
elküldhető a 1851 Budapest levelezési címre. 

4.4. A panaszokat e-mailben az info@kbcsecurities.hu vagy az info@kbcequitas.hu címekre lehet beküldeni. 

4.5. A panaszokat faxon a 06-1-483-4002 számon lehet benyújtani. 

4.6. Személyesen panaszt az üzleti órák alatt a Fióktelep ügyfélszolgálati irodájában lehet tenni. Az 
ügyfélszolgálati munkatárs a szóbeli panaszt két példányban írásban jegyzőkönyvbe foglalja. A Panaszos a 
jegyzőkönyv aláírásával megerősíti a panasz benyújtásának a tényét és annak tartalmát. Az ügyfélszolgálati 
munkatárs azt követően, hogy ő is aláírásával látta el a jegyzőkönyvet, annak egyik példányt átadja a 
Panaszosnak. 

4.7. Telefonon panaszt a 06-1-889-2666 ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül lehet bejelenteni a 
hívásfogadási idő alatt.  

4.8. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Fióktelep és a Panaszos közötti telefonos kommunikációt a 
Fióktelep hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Erről a Panaszost az ügyintézés 
kezdetekor tájékoztatja. Az ügyfél kérésére a Fióktelep biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá az 
Ügyfél külön kérésére térítésmentesen a rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készült hiteles 
jegyzőkönyvet. 

4.9. A Fióktelep a szóbeli telefonos panaszról jegyzőkönyvet készít, amelyet a panaszra adott válaszával együtt, 
írásban megküld a Panaszosnak. 

4.10. A Fióktelep Ügyfélszolgálatának üzleti óráit és hívásfogadási idejét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

4.11. A Fióktelep munkatársai nem kötelesek eltűrni a gyalázkodó hangnemben folytatott kommunikációt. A 
Fióktelep minden esetben kísérletet tesz az együttműködésre és a panasz normál hangvételű megoldására, 
azonban amennyiben az Ügyfél nem mutat ez irányú együttműködést, úgy a Fióktelep jogosult akár a panasz 
maradéktalan rögzítését vagy megválaszolását megelőzően is megszakítani a párbeszédet. A Fióktelep 
jogosult visszautasítani a gyalázkodó hangnemben benyújtott panaszt, és kérni annak ismételt, megfelelő 
hangvételű benyújtását. 

4.12. A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért a Fióktelep külön díjat nem számít fel. A panasz kivizsgálása az 
összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 

5. A panasz kezelése 

5.1. A Fióktelephez beérkezett panaszok a Fióktelep panaszok nyilvántartására, kivizsgálására és 
megválaszolására használt rendszerében (a továbbiakban: Panaszkezelő rendszer) kerülnek rögzítésre. 

5.2. A postai úton, valamint a személyesen írásban benyújtott panaszleveleket továbbítani kell az Ügyfélszolgálat 
részére. A panaszleveleket és az arra megküldött válaszokat a Panaszkezelő rendszer az Ügyfél és a Fióktelep 
között fennálló jogviszony megszűnését követő 5. év végéig őrzi meg.  

5.3. A kiemelt vagy magas kockázatú panaszokról külön tájékoztatni kell: 

 a vezérigazgatót, 

 a jogi osztály panaszkezelésért felelős munkatársát, 

 valamint a panasz felmerülésének helye szerinti osztály vezetőjét. 

5.4. Abban az esetben, ha a panaszlevél a Fióktelep valamely munkavállalójához név szerint érkezett, ezen 
munkavállaló köteles azt az Ügyfélszolgálathoz eljuttatni. Ezen panaszokról az 5.3 pontban felsorolt 
személyeken kívül értesíteni kell a panasz címzettjének felettesét is. 

5.5. Az e-mailben érkezett panasz automatikusan a Fióktelep Panaszkezelő rendszerébe érkezik, és ott 
sorszámot kap. A panasz kivizsgálását lefolytató és koordináló munkatársak a továbbiakban a Panaszkezelő 
rendszerben kezelik az ügyfél panaszát, beszerzik a szükséges információkat, és a Panaszkezelő rendszeren 
keresztül küldik meg a választ az ügyfélnek. 

5.6. A személyesen szóban vagy telefonon érkező panaszt, és az arról készült írásbeli jegyzőkönyvet a panasz 
felvevője rögzíti a panaszkezelő rendszerben. 

mailto:info@kbcsecurities.hu
mailto:info@kbcequitas.hu
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5.7. A Panaszkezelő rendszerben minden eset egyedi sorszámmal rendelkezik, és életútja nyomon követhető. A 
Panaszkezelő rendszerben rögzítésre kerülnek az alábbiak:  

 a panasz sorszáma 

 panasz beérkezésének dátuma 

 a Panaszos neve 

 panasz oka, leírása, események és tények megjelölése 

 a panasszal érintett követelés összege (ha van) 

 a panasz kockázat megjelölése 

 a panasz bejelentésének a helye 

 a panasz bejelentésének a módja 

 a panasz státusza 

 a megállapított tényállás 

 a panasz megalapozottsága 

 a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása 

 a panasz elutasítás esetén annak indoka 

 a panasz elintézésének módja 

 a kompenzálást vagy egyedi intézkedést engedélyező neve 

 az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért felelős személy megnevezése 

 a kifizetett kompenzálás összeg 

 a válaszlevél megküldésének dátuma 

 egyéb fontos körülmény 

 

5.8. A panasz kivizsgálását lefolytató munkatársak minden, a panasz kivizsgálásához szükséges információt 
begyűjtenek az érintett szervezeti egységektől, illetve szükség esetén állásfoglalást kérnek a Fióktelep jogi 
képviselőjétől. A folyamat egyes lépései, a panasszal kapcsoltban felmerült kérdések és válaszok, valamint 
dokumentumok a Panaszkezelő rendszerben kerülnek dokumentálásra. 

5.9. A Fióktelep a panaszokat az Üzletszabályzata 15. pontjában és a vonatkozó jogszabályoknak foglaltaknak 
megfelelően, a panaszok és azok kapcsolódó összes mellékleteinek hiánytalan beérkezésétől számított 30 
(harminc) napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről az ügyfelet tájékoztatja. Ezt követően a panasz a 
Panaszkezelő rendszerében is zárásra kerül. 

5.10. A Fióktelep a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten 
elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. 

5.11. A telefonon keresztül vagy személyesen bejelentett panaszt a Fióktelep lehetőség szerint azonnal 
megvizsgálja és orvosolja. A Fióktelep a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres 
felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése 
érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Amennyiben a panasz 
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a Fióktelep a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Panaszosnak személyesen átadja, telefonon közölt szóbeli 
panasz esetén pedig a panaszra adott válasszal együtt a Panaszosnak megküldi. Egyebekben az írásbeli 
panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

5.12. A jegyzőkönyv minden esetben – de nem kizárólagosan – tartalmazza: 

a) a Panaszos nevét és ügyfélszámát; 
b) a Panaszos lakcímét, székhelyét, illetve levelezési címét; 
c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; 
d) a Panaszos panaszának részletes leírását, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 
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rögzítésével, annak érdekében, hogy a Panaszos panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen 
kivizsgálásra kerüljön; 

e) a panasszal érintett szerződés számát; 
f) a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; 
g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – 

telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a Panaszos aláírását; 
h) a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét 
i) a Fióktelep, illetve a panasszal érintett egyéb szolgáltató nevét és címét. 

 

5.13. A Fióktelep a panaszra megküldött válaszlevelében: 

a) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy elfogadja, részben elfogadja vagy elutasítja a panaszát; 

b) kompenzáció esetén megnevezi annak konkrét összegét vagy egyéb jellemzőit; 

c) a döntését megindokolja; 

d) elutasítás esetén tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről. 

5.14. Amennyiben a válaszadást követően az Ügyfél ismételten, változatlan tartalommal nyújtja be a panaszát, a 
Fióktelep jogosult a korábban megküldött válaszát változatlan tartalommal továbbítani felé. 

5.15. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen 
eltelte esetén a fogyasztónak minősülő Panaszos a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél (levelezési cím:1534 Budapest, BKKP 
Postafiók: 777., telefonszám: 06-1-489-9100) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, illetve 
(2) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel 
és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz 
fordulhat, vagy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 39., levelezési cím: 1525 Budapest Pf.:172., telefonszám: +36-40-203-776, e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu, honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes) eljárását kezdeményezheti. A Fióktelep 
tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása vonatkozásában a KBC Securities 
Magyarországi Fióktelepe nem tett általános alávetési nyilatkozatot. 

Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem letölthető a 
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2411917/fogyasztoi_kerelem_az_MNBhez_1021.pdf linkről vagy 
elérhetőek az MNB ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) és a Fióktelep Ügyfélszolgálatán, 
továbbá költségmentes megküldése kérhető a Fióktelep Ügyfélszolgálatától a 06-1-889-2666 telefonszámon, 

az info@kbcsecurities.hu e-mail címen vagy a 1851 Budapest levelezési címen. A kérelem benyújtható 

elektronikus formában az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) vagy írásban személyesen az MNB 
ügyfélszolgálatán, illetve postai úton az MNB levelezési címére címezve. 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem elérhető a 
http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2300001/Fogyasztoi_kerelem_nyomtatvany_2014_06_23.docx linken 
vagy a Békéltető Testület ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) és a Fióktelep 
Ügyfélszolgálatán, továbbá költségmentes megküldése kérhető a Fióktelep Ügyfélszolgálatától a  
06-1-889-2666 telefonszámon, az info@kbcsecurities.hu e-mail címen vagy a 1851 Budapest levelezési 
címen. A kérelem benyújtható elektronikus formában az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) 
vagy írásban, személyesen a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt, illetve a Pénzügyi Békéltető 
Testület levelezési címére címezve. 

5.16. A fogyasztónak nem minősülő Panaszos a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári 
napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz vagy a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez fordulhat. 

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2411917/fogyasztoi_kerelem_az_MNBhez_1021.pdf
mailto:info@kbcsecurities.hu
http://felugyelet.mnb.hu/data/cms2300001/Fogyasztoi_kerelem_nyomtatvany_2014_06_23.docx
mailto:info@kbcsecurities.hu
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5.17. A Fióktelep tájékoztatja ügyfeleit, hogy az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online 
rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság 
létrehozott egy online vitarendezési platformot. 

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban 
letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban 
felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági 
eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül is megvalósítható. 

A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, 
amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi 
fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online 
kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési 
fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület 
jogosult. 

Az Online Vitarendezési Platform elérhetősége:  http://ec.europa.eu/odr 

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe e-mail címe (melyet az Online Vitarendezési Platformon 
célszerű megadni): info@kbcsecurities.hu vagy info@kbcequitas.hu. 

 

6. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés  

6.1. A panaszkezelés során a Fióktelep az alábbi adatokat kérheti a Panaszostól: 

a) Panaszos neve, 
b) a Panaszos ügyfélszáma 
c) a Panaszos lakcíme, székhelye, levelezési címe, 
d) a Panaszos telefonszáma, 
e) a Panaszos értesítésének módja, 
f) a panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, 
g) a panasz leírása, oka, 
h) a Panaszos igénye, 
i) a panasz alátámasztásához szükséges, a Panaszos birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, 

amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre, 
j) a meghatalmazott útján eljáró Panaszos esetében érvényes meghatalmazás és 
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

6.2. A Fióktelep a Panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

 

7. Utólagos teendők a panaszkezeléssel kapcsolatban 

7.1. A panaszkezelési folyamat az alábbi elvek figyelembe vételével zajlik: 

 a panaszokat tisztességesen és megfelelően kell kezelni, 

 az ügyfelet a magyar jogszabályoknak illetve rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatni kell arról, hogy 
milyen további jogorvoslati (kifogásolási) lehetősége van, 

 az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, tájékoztatni kell a Felügyeletet a következményekről, 

 a vezetőség jóváhagyását adja bármely, a kifogás megoldásához vezető jogorvoslati lépés megtételéhez, 

 az ügyfél számára válaszlevelet kell küldeni, amelyben meg kell jelölni azokat a lépéseket, amellyel a 
panasz megfelelően orvosolható. 

7.2. Amennyiben nem egyértelműen megállapítható egy-egy reklamációs követelés, a panasz jogosságáról és a 
kifizetésről a panasz felmerülésének helye szerinti osztály vezetője, illetve az érintett üzletág vezetője vagy a 
vezérigazgató határoz. 

7.3. A Panaszkezelő rendszerből a vezetőség számára igény szerint meghatározott időszakonként kimutatások és 
státuszjelentések kérhetők le. 

 

http://ec.europa.eu/odr
mailto:info@kbcsecurities.hu
mailto:info@kbcsecurities.hu
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8. Záró rendelkezések 

8.1. A jelen szabályzatban megfogalmazott szabályokról, követelményekről a Fióktelep munkatársai – a Panaszos 
ezirányú kérésére – kötelesek tájékoztatást nyújtani számára. 

8.2. Jelen szabályzatot a Fióktelep vezető testülete határozatával bármikor jogosult módosítani. A módosított 
rendelkezések a folyamatban lévő panaszokra nem alkalmazhatóak, azok hatálya kizárólag a módosítást 
követően beérkezett panaszokra terjed ki. 

8.3. Jelen szabályzatot a Fióktelep az ügyfélforgalmi helyiségében, valamint a honlapján közzéteszi. 
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BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PANASZ  ELŐTERJESZTÉSÉNEK HELY: 

A PANASZ  ELŐTERJESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA (ÉV/HÓNAP/NAP):    

 A PANASZ  ELŐTERJESZTÉSÉNEK MÓDJA: 

 

A PANASZ OKA (ÉRTELEMSZERŰEN, AKÁR TÖBB PONTOT IS MEGJELÖLVE): 

 VISSZAUTASÍTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST  DÍJ, KÖLTSÉG, KAMAT VÁLTOZÁSA 

 SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST NEM NYÚJTOTTAK  JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 

 NEM A MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOTTÁK  HIBA A SZÁMLAKIVONATON 

 A SZOLGÁLTATÁST KÉSEDELMESEN NYÚJTOTTÁK  EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ PANASZ  

* ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA A 

PANASZOS KÉPVISELŐJE ÚTJÁN NYÚJTJA BE A 

PANASZT.  

TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK! 

A NYOMTATVÁNY ÁLTAL ELŐRE FELKÍNÁLT VÁLASZOK PANASZÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS IGÉNYÉNEK 

MEGJELÖLÉSÉT SZOLGÁLJÁK. CÉLSZERŰ EZEK KÖZÜL KIVÁLASZTANIA A LEGALKALMASABBAT 

(AKÁR TÖBBET IS), HA PEDIG SZÜKSÉGES, PANASZÁT ÉS IGÉNYÉT RÉSZLETESEBBEN KIFEJTHETI AZ 

ERRE SZOLGÁLÓ ROVATOKBAN. 

KÉRJÜK, CSATOLJA A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYHOZ A PANASZÁT ALÁTÁMASZTÓ 

DOKUMENTUMOKAT ( LEHETŐLEG MÁSOLATBAN ), A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁT VAGY 

ELKÜLDÉSÉT IGAZOLÓ MÁSOLATOT ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOT PEDIG ŐRIZZE MEG! 

I. A PANASZ 

PANASZOS 

NÉV: ……………………………………. 

 

ÜGYFÉLSZÁM: …………………………… 

CÍM: ……………………………………… 

E-MAIL CÍM: …………………………………. 

TELEFONSZÁM: …………………………. 

JEGYZŐKÖNYV 

NÉV:  KBC SECURITIES MAGYARORSZÁGI 

FIÓKTELEPE 
 
 
CÍM: 1095 BUDAPEST, LECHNER ÖDÖN FASOR 10. 
E-MAIL CÍM: INFO@KBCEQUITAS.HU 
TELEFONSZÁM: (06-1) 889 2666 
FAX: (06-1) 8892655 
 
 
 

KÉPVISELŐ*: 

NÉV: ……………………………………. 

 

CÍM: ……………………………………... 

E-MAIL CÍM: ………………………………. 

TELEFONSZÁM: …………………………. 

 

ÜGYFÉL NEVE: …………………………… 

ÜGYFÉLSZÁMA: …………………………… 
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 KÉSEDELEM IDŐTARTAMA: 

 SZÁMLAVEZETÉSI HIBA  KÁRBECSLÉS 

 A SZOLGÁLTATÁST NEM MEGFELELŐEN NYÚJTOTTÁK  KÁRTÉRÍTÉS VISSZAUTASÍTÁSA 

 KÁR KELETKEZETT  NEM MEGFELELŐ KÁRTÉRÍTÉS 

 A KISZOLGÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI  SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 TÉVES TÁJÉKOZTATÁS  SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

 HIÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS  SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNTETÉSE 

 EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ: 

 

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

 

 

 

 

(PL. SZERZŐDÉSKÖTÉS IDEJE, HELYE, ÍGÉRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, EGYÉB FONTOS KÖRÜLMÉNY) 

 

 

 

 SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA  KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

 SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE  KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSE 

 MÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA      ÖSSZEGE: 

 SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE  ÁRCSÖKKENTÉS 

 SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE      ÖSSZEGE: 

 TÁJÉKOZTATÁS  FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS 

 EGYÉB IGÉNY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KÖRÜLMÉNYEK 

III. A PANASZOS IGÉNYE 

IV. A PANASZ RÉSZLETES LEÍRÁSA 
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CSATOLT DOKUMENTUMOK: 

1. 

2. 

3. 

4. 

JELEN JEGYZŐKÖNYV KÉT EREDETI PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT, AMELYEK KÖZÜL EGY PÉLDÁNY AZ ÜGYFELET, EGY PEDIG A 

FIÓKTELEPET ILLETI. 

 

 

 

 

IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS ( NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI ) 

VI. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (SZÁMLA, SZERZŐDÉS, KÉPVISELŐ MEGHATALMAZÁSA, EGYÉB) 

A KBC SECURITIES MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE JELEN JEGYZŐKÖNYVET A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL ÉS AZ 

ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓKRÓL, VALAMINT AZ ÁLTALUK VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI 

CXXXVIII. TÖRVÉNY 121.§ (6) BEKEZDÉSÉBEN ALAPJÁN ÁLLÍTOTTA KI. 
 
KELT: 
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 JEGYZŐKÖNYVET RÖGZÍTŐ ÜGYINTÉZŐ 

ALÁÍRÁSA : 
 

ALULÍROTT ÜGYFÉL A JEGYZŐKÖNYV TARTALMÁT ELFOGADOM, KIJELENTEM, HOGY A JEGYZŐKÖNYVBEN LEÍRTAK 

MEGEGYEZNEK A SZÓBAN ELMONDOTT PANASZOMMAL, AMELYNEK KIVIZSGÁLÁSÁT KÉREM A FIÓKTELEPTŐL. 
 
KELT: 

 ÜGYFÉL ALÁÍRÁSA : 
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2. számú melléklet 

 

 

Ügyfélszolgálat üzleti órái és hívásfogadási ideje 
 

 

 

 

hétfő: 9:00 – 19:00 

kedd – csütörtök: 9:00 – 16:00 

péntek: 9:00 – 15:00 
 

 

 

 

 

A fenti nyitva tartási és hívásfogadási idők a munkaszüneti napokra nem vonatkoznak. Amennyiben az Ügyfélszolgálat 

üzleti órái és hívásfogadási ideje – a munkaszüneti napok kivételével – a fentiektől eltér, úgy a Fióktelep a honlapján és 

Ügyfélszolgálatán keresztül közlemény útján tájékoztatja ügyfeleit az egyedi nyitvatartásáról. 

 

 

 

 


