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1. Cél 
 

A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen panaszkezelési belső 

utasításának elkészítésével és az abban leírt folyamat szabályozásával a következő célokat kívánja 

elérni: 

➢ Az ügyfelek panaszainak gyors, hatékony és átlátható kivizsgálását és orvoslását. 
➢ A panaszok kapcsán keletkezett információk felhasználásával a Biztosító szolgáltatási 

színvonalának folyamatos javítását. 
➢ Az ügyfélkör megtartását és folyamatos bővítését. 
➢ A Biztosítóról kialakított pozitív kép folyamatos fenntartását és erősítését. 

 

A panaszok hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról, a panaszügyintézés módjáról, a 

nyilvántartás vezetésének szabályairól, a panaszügyintézés csatornáiról a Biztosító az Ügyfelet a 

Panaszkezelési Szabályzatban tájékoztatja, melyet hirdetmény formájában a honlapon és az 

ügyfélfogadási térben a Biztosító közzéteszi. 
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2. Hatálya 
 
A jelen utasítás hatálya a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító minden munkavállalójára és megbízási 
szerződéses partnereire kiterjed. 
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3. Alkalmazási terület 
 

3.1. Ügyfélpanasz bejelentése 

3.1.1. A panasz benyújtásának fórumai 

 
1) A Biztosítónál a panasz előterjesztésére a következő elérhetőségek valamelyikén van 

lehetőség: 
 

a. Személyesen: 
A Biztosító székhelyén kerülhet sor az alábbi címen: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet. 

Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken: 08:00-16:00, Szerdán: 8:00-20:00.  
 

b. Telefonon: 
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. központi telefonszáma: +36-1-486-36-00 

A Biztosító a hívásokat hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8:00-16:00, szerdán 8:00-20:00 

óráig folyamatosan fogadja. 
 

c. Postai úton:  
A Biztosító levelezési címe a következő: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., 1428 Budapest, Pf. 9. 
 

d. Elektronikusan:  
E-mailben: info@das.hu (Az info@das.hu az ügyfelek számára kommunikált elérhetőség, 

azonban bármely D.A.S. Zrt.-hez tartozó e-mail címre érkező panasz kivizsgálása megtörténik.) 
 

e. Faxon:  

A Biztosító központi faxszáma: +36-1-486-36-01 

 

2) Biztosításközvetítőn keresztül:  
Ha e-mailben vagy írásban jelzi az Ügyfél a Biztosításközvetítőnek a panaszát, akkor 
Biztosításközvetítő továbbítja a bejelentést az ugyfeljelzes@das.hu –ra. 
A biztosításközvetítő telefonos elérhetőségén vagy a biztosításközvetítővel történő  személyes 
találkozó során jelzett panasz esetén megkéri a Biztosításközvetítő az Ügyfelet, hogy a fenti, 
3.1.1. 1) pontjában megjelölt bejelentési csatornák valamelyikén keresztül jelezze a panaszát. 
Amennyiben az Ügyfél jelzi a Biztosításközvetítőnek, hogy panaszát már nem írja le vagy nem 
jelzi a Biztosító felé akkor a Biztosításközvetítő az ugyfeljelzes@das.hu e-mail címre küldi a 
jelzést, amely alapján az ügyfélkapcsolati vezető egy munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az 
Ügyféllel. 

 
3) Meghatalmazott igénybevétele esetén:  
Meghatalmazott útján is bejelentheti a panaszt az Ügyfél, melyhez a Meghatalmazás minta 
elérhető a Biztosító honlapján (www.das.hu), illetve a jelen Panaszkezelési Szabályzat 
mellékleteként. A meghatalmazásnak minden esetben meg kell felelnie a teljes bizonyító erejű 
magánokirat vagy közokirat formai követelményeinek. (A leggyakrabban használt, formai 
követelményeknek megfelelő meghatalmazások: a meghatalmazó által saját kézzel írt és mind a 
meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt meghatalmazás; a nem saját kézzel írt és 
mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által kettő tanú előtt aláírt meghatalmazás, ez 
esetben a tanúk nevét, címét és aláírását is fel kell tüntetni; ügyvédi meghatalmazás.) 

 

 
4) A Biztosító ellen benyújtott panasz hatósági úton:  

mailto:info@das.hu
mailto:info@das.hu
mailto:ugyfeljelzes@das.hu
mailto:ugyfeljelzes@das.hu
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Magyar Nemzeti Banknál (fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének gyanúja esetén), 

Pénzügyi Békéltető Testületnél vagy bírósági úton (a szerződés létrejöttével, 

érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak 

joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) lehetséges. 

 
5) Fogyasztói érdekképviseleti szerv által: 

Írásban a panasz benyújtható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a Fogyasztói kérelem 
kitöltésével, mely az alábbi linken is elérhető: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok, illetve a 
Biztosító honlapján (http://das.hu/magunkrol/panaszkezeles/) is elérhető. A Biztosító az 
egyéb formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadja. 

 

3.1.2. Azonosítás 

 
Az Ügyfél azonosítására a panasz benyújtásakor kerül sor.  

Panasz esetén a panaszos ügyfél beazonosításához az alábbi adatokat szükséges elkérni. 

1. kötvényszám/ajánlatszám/kárszám 

2. panaszos ügyfél neve 

3. továbbá három személyes adat (panaszos ügyfél születési dátuma, édesanyja leánykori neve, 
állandó lakcíme) 

Sikeres az azonosítás, ha az Ügyfél személyazonosságát és - amennyiben lehetséges/van - kötvényét 

azonosította a Biztosító, és panaszának tartalma azonosítható. 

Amennyiben az Ügyfél nem adott elég információt a beazonosításhoz, abban az esetben is rögzítésre 

kerül a panasz az elektronikus dokumentumkezelő rendszerben és haladéktalanul, legkésőbb a 

panasznak az ügyfélközpontúsági osztályra történő beérkezését követő munkanapon írásban 

értesítjük az ügyfelet arról, hogy a panaszát kivizsgálni a megadott adatok alapján nem tudjuk, és 

bekérjük a vizsgálat lefolytatásához szükséges információkat. A hiányzó információk bekérésével 

egyidejűleg a panaszügy lezárásra kerül. A panasz a szükséges adatok beérkezését követően új 

azonosítószámon ismét rögzítésre kerül, és a pótlólag megküldött, az azonosításhoz szükséges 

információk beérkezésének időpontjától tekintjük az új panaszt beérkezettnek. 

 

3.2. A panasz rögzítése, nyilvántartása 

3.2.1. A panasz beérkezése 

 
A panasz abban az időpontban tekinthető a Biztosítóhoz beérkezettnek, amikor az a Biztosító 

székhelyére beérkezik, vagy azt a Biztosító székhelyén tették (bejelentés napja), továbbá, amikor a 

biztosításközvetítőnek (alkusz kivételével) megküldték, átadták.  

 

 

A Biztosító a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:  

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok
http://das.hu/magunkrol/panaszkezeles/
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- név, 

- kötvényszám vagy kárszám, 

- cím (lakcíme, székhely, levelezési cím), 

- telefonszáma, 

- értesítés módja, 

- a panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás, 

- a panasz leírása, oka, 

- az Ügyfél igénye, 

- a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata, amely a 

Biztosítónál nem áll rendelkezésre, 

- meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, 

- a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat. 

A panaszt benyújtó Ügyfél adatait Társaságunk az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 
 

3.2.1.1. Személyesen tett bejelentés 

 
A Biztosító a panaszos ügyfél kérésére a személyes ügyintézés időpontja igénylésének napjától 

számított öt munkanapon belül személyes ügyfélfogadási időpontot biztosít. Időpontfoglalási kérését 

az ügyfél a 3.1.1. 1) pontban megjelölt elérhetőségeken jelezheti. Személyesen történt 

panaszbejelentésnél az ügyintéző a panaszról az Ügyfél jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel (2. számú 

melléklet), melyet lemásol, és mindkét példányt aláíratja az Ügyféllel, majd egy – mindkét fél által 

aláírt - példányt átad az Ügyfél részére. Ezután a jegyzőkönyvet az ügyintéző átadja az iktatásért 

felelős kollégának iktatásra, majd a szkennelt jegyzőkönyvet az ügyintéző továbbítja az 

ügyfélközpontúsági osztály részére. 

Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, a 

Biztosító tájékoztatja az Ügyfelet a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről.  

Ügyintéző: Személyes ügyfélszolgálatot a jogi osztály és az adminisztrációs osztály lát el. Amennyiben 

értékesítéssel kapcsolatban tesz az Ügyfél panaszt, akkor az értékesítési osztályon a panasz 

kivizsgálási felelős személy vagy helyettese veszi fel az Ügyfél panaszát. Amennyiben a fent említett 

személyek nem elérhetőek, akkor az ügyfélközpontúsági osztálynál tud panaszt tenni az Ügyfél. 

Amennyiben az ügyfélközpontúsági osztály sem érhető el, akkor a recepciós kolléga kitölti az 

Ügyféllel a jegyzőkönyvet - a fent leírt módon -, így a panasza továbbításra kerül az illetékes osztályra, 

ahol rögzítésre és kivizsgálásra kerül.  

 

3.2.1.2. Telefonon tett bejelentés 

 
Telefonon tett panaszbejelentés a biztosító központi telefonszámán lehetséges, melyen a Biztosító 

biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli) élőhangos hívásfogadást és a 

panaszfelvételt. A Biztosító és az Ügyfél közötti beszélgetést a Biztosító hangfelvétellel rögzíti, és a 

hangfelvételt 5 évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. 

Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panaszát nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnél terjeszti elő, a 

Biztosító tájékoztatja az Ügyfelet a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről, 

továbbá felhívja a panaszos ügyfél figyelmét a panaszkezelési szabályzat elérhetőségére, amely 

tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó információkat. 
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A beszélgetést követően az ügyintéző a panaszról e-mailben tájékoztatja az ügyfélközpontúsági 

osztályt, melyben leírja a beszélgetés időpontját, az ügyfél telefonszámát, és a bejelentés rövid 

összefoglalóját.  

Az Ügyfél kérésére a Biztosító térítésmentesen lehetőséget biztosít a hangfelvétel visszahallgatására, 

ill. szintén az Ügyfél kérésére 15 napon belül arról térítésmentesen írásos, cégszerűen aláírt, 

hitelesített, szószerinti jegyzőkönyvet készít, továbbá az Ügyfél kérésére a hangfelvétel másolatát 

kiadja a lenti Tájékoztató mellett. 

Tájékoztató 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen levelünkhöz mellékelt hangfelvételt Ön kizárólag panaszkezelési céllal 

használhatja fel, azt nem adhatja át harmadik személynek, nem teheti illetéktelen személyek részére 

hozzáférhetővé és nem hozhatja nyilvánosságra semmilyen módon. A hangfelvétel biztosítási és üzleti 

titkot tartalmaz, a biztosítási és üzleti titok nem évül el, a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás 

nélkül fennáll. A hangfelvétellel történő visszaéléssel okozott (pl.: illetéktelen személy részére történő 

átadás, hozzáférhetővé tétel, nyilvánosságra hozatal) és az abból eredő kárért Ön teljes kártérítési 

felelősséggel tartozik a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. felé a Polgári Törvénykönyv alapján. 

A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek a Biztosító – a panasszal kapcsolatos 

indoklással ellátott álláspontjának egyidejű megküldésével – a bejelentésről készített jegyzőkönyvet 

is megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: 
- ügyfél neve, 
- ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe, 
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
- az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen 
kivizsgálásra kerüljön, 
- a panasszal érintett szerződés kötvényszáma, ügytől függően ügyszám, 
- az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
- amennyiben a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz 
kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása, 
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
- a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 
 
Telefonos ügyfélszolgálatot a jogi osztály és az adminisztrációs osztály lát el, amennyiben 

értékesítéssel kapcsolatban tesz az ügyfél panaszt, akkor a hívás átkapcsolásra kerül az értékesítés 

támogatáson a panasz kivizsgálási felelős vagy helyettese részére, aki beszél az ügyféllel. Amennyiben 

a fent említett személyek nem elérhetőek, akkor az ügyfélközpontúsági osztálynál tud panaszt tenni 

az ügyfél. Amennyiben az ügyfélközpontúsági osztály sem érhető el, akkor a recepciós kolléga veszi 

fel a panaszt, és küldi meg a hívás adatait az ügyfélközpontúsági osztálynak a fent leírt módon.) 

 

 

 

3.2.1.3. Írásban tett bejelentés 

 
Írásban érkezett panasz esetén (e-mail, levél, fax) az iktatásért felelős személy a nem elektronikus 

dokumentumot beszkenneli, és továbbítja a dokumentumot az ügyfélközpontúsági osztálynak, 
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egyben tájékoztatja, hogy panaszgyanús ügy érkezett a Biztosítóhoz. A Biztosító tájékoztatja az 

Ügyfelet a panaszt a továbbiakban kezelő szervezeti egység elérhetőségéről. 
 

Amennyiben az Ügyfél a Biztosításközvetítőnek küldi meg e-mailben a bejelentését, akkor a 

Biztosításközvetítő az ugyfeljelzes@das.hu e-mail címre továbbítja a bejelentést a panasz rögzítése 

céljából. 

Az alábbi helyekre érkezhet panasz (iktatásért felelős személyek meghatározásával): 

- info@das.hu – bejövő e-mailek kezeléséért felelős személy 

- admin@das.hu – adminisztrációs osztályon kijelölt személy 

- szolgaltatas@das.hu – jogi asszisztencián kijelölt személy 

- ugyfeljelzes@das.hu – panaszkezelés folyamatgazda (ügyfélkapcsolati vezető) 

- levelezési cím – beérkező posta kezeléséért felelős személy 

- fax – beérkező faxok kezeléséért felelős személy 

Névre szóló levél vagy személyes e-mail címre érkező bejelentés esetén, amennyiben nem a címzett 

az illetékes az ügyben, akkor a levél beérkezésének napján, de legkésőbb kettő munkanapon belül 

köteles azt az illetékes személynek továbbítani. 

 

3.2.1.4. Azonnal elintézhető panaszok 

 
A személyesen vagy telefonon tett panasz esetén a beszélgetés során meg kell vizsgálni, hogy 

lehetséges-e azonnali megoldás az ügyben.  

Amennyiben a panasz azonnal orvosolható, és az elintézést az Ügyfél megfelelőnek tartja, akkor a 

panasz lezártnak tekinthető.  

 

Amennyiben a panasz megoldása nem lehetséges azonnal, vagy a panasz elintézését nem tartja 

megfelelőnek az Ügyfél, akkor gondoskodni kell a panasz nyilvántartásba vételéről és a telefonon, 

illetve szóban tett panasz bejelentésénél leírt folyamatnak megfelelően járunk el. 

Amennyiben a szóbeli panasz azonnal orvosolható, és az elintézést az Ügyfél nem tartja 

megfelelőnek, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, 

és a továbbiakban a telefonon, illetve szóban tett panasz bejelentésénél leírt folyamatnak 

megfelelően járunk el. A panaszt az ügyfélközpontúsági osztálynak kell továbbítani. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Panasz (bejelentés) rögzítése 

 
A panaszt a bejelentés napján kell rögzíteni az elektronikus panasznyilvántartó rendszerben (a 

továbbiakban: Rendszer). Az ügy indítását az ügyfélközpontúsági osztály munkatársa végzi. A 

papíralapú nyilvántartáshoz a Rendszerből nyomtatásra kerül a panasz adatlap. (Lásd 6. számú 

melléklet.) 

mailto:ugyfeljelzes@das.hu
mailto:info@das.hu
mailto:admin@das.hu
mailto:szolgaltatas@das.hu
mailto:ugyfeljelzes@das.hu
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A rögzítés során az ügyfél és a kötvény adatain túl az alábbi információkat kell megadni: 

Bejelentés adatai: 
- bejelentés időpontja, 
- beérkezési csatorna (e-mail, levél, fax, személyes, telefonos, stb.), 

- bejelentés típusa (panasz / észrevétel / ügyfélkérés / köszönet), 

- panasz esetén annak típusa (MNB által előírt kategóriák), 

- a bejelentés rövid leírása, összefoglalása. 

Ha azonnal elintézett bejelentésről van szó, akkor az alábbi mezők kitöltése kötelező a fentieken túl: 
- bejelentés megoldásának összefoglalása, megtett intézkedések, 
- megalapozottság, 

- méltányosság történt-e, 

- kártérítés volt-e, illetve annak összege. 

 

 

3.2.3. Panasz (bejelentés) kiosztása 

 
Amennyiben a panasz megoldása nem lehetséges azonnal, akkor az ügyfélközpontúsági osztály 

munkatársa kitölti még az alábbi mezőket: 

-  kivizsgálásban érintett területek 
-  kivizsgáló személy(ek) (az adott ügyben független kivizsgáló kijelölése, akinek a sérelmezett 

üggyel nem lehetett korábban kapcsolata, nem vonatkozhat rá a panasz), a továbbiakban: 

Kivizsgáló. A Kivizsgálót mindig arról a területről kell kiválasztani, amely érintett a panaszban. 

-  bevont személyek (akik az adott ügyben érintettek) 

A kivizsgálásban érintett területek leginkább az alábbi osztályok lehetnek: 

-  jogi osztály 

-  adminisztrációs osztály 

-  értékesítés 
 

Az ügyfélközpontúsági osztály munkatársa az érintett terület panaszkezelési felelősének (Kivizsgáló) 

továbbítja a panaszt kivizsgálásra legkésőbb a rögzítés munkanapján. Amennyiben a Bevontak 

rendelkeznek jogosultsággal a Rendszerhez, a bevonással egyidőben kapják meg a Rendszeren 

keresztül a feladatot a kivizsgáláshoz, esetleíráshoz. Egyéb esetben a Kivizsgáló adja ki a feladatot a 

Bevontnak a panasz kivizsgálása során. 

A panasznyilvántartó rendszer bevezetését megelőzően bejelentett és megoldott panaszügyek 

nyilvántartása az alábbi mappában található: K:/Panaszugyek. 

 

A panasz rögzítését követően az ügyfélközpontúsági osztály munkatársa e-mailben tájékoztatja az 

Ügyfelet a panasz egyedi azonosítószámáról, amennyiben az Ügyfél e-mail címmel nem rendelkezik, 

úgy telefonon történik meg az értesítés. 
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3.3. Kivizsgálás 

 
A Kivizsgálóként megjelölt panaszkezelési felelős a panasz átadásának napján ellenőrzi, hogy 

kiválasztása a kivizsgáló személyére vonatkozó szabályoknak megfelelően történt-e, és elindítja a 

kivizsgálást. Ellenkező esetben azonnali jelzést ad az ügy indítójának, aki másik Kivizsgálót választ. A 

kijelölt kivizsgálónak 4 munkanapja van a kivizsgálásra és az érdemi válasz elkészítésére. 

A panasz kivizsgálója köteles a panasz minden részletét, vonatkozását megismerni és felderíteni. 

Amennyiben további személy bevonása szükséges a panaszba, és az érintett személynek van 

jogosultsága a Rendszerhez, akkor azon keresztül kapja meg a feladatot válaszadásra, ha nincs, akkor 

e-mailen v. telefonon keresztül történik meg az információ beszerzése.  
A Bevontaknak 3 munkanapjuk van a feladat elvégzésére, a tényállás, állásfoglalás megküldésére, 

csatolására. 

A feltárt és megkapott tényállásokat, információkat a Kivizsgáló a panasznyilvántartó rendszerben 

rögzíti, a keletkezett dokumentumokat (levelezés, képernyőkép, stb.) a Rendszerben a panaszhoz 

csatolja. A begyűjtött információk alapján a Kivizsgáló dönt a panasz megalapozottságáról.  

 

A panaszokkal kapcsolatos telefonos kommunikáció során rögzített azon hangállomány adatait a 

Rendszerbe fel kell vinni (hívás időpontja, hívott és hívó telefonszáma, melléke). 

 

Amennyiben az Ügyfél korábbi panaszát a Biztosító elutasította, mely választ az Ügyfél nem fogadja 

el, és ugyanazon ügyben, azonos tárgyú panaszt tesz a Biztosítónál, úgy azt, amennyiben az ügyben 

újabb körülményt az Ügyfél nem tár fel, a korábbi panaszával megegyező ügyszámon kezeljük. Az 

ismételt panasz elutasításának az indokolásban a Biztosító csak arra köteles utalni, hogy a benyújtott 

ismételt panaszt a Biztosító jogosult érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, és a korábbi panaszra adott 

választ a továbbiakban is fenntartani, melyhez a korábbi panaszra adott válaszát is csatolja.  

 

A panasz kivizsgálása térítésmentes.  

 

 

3.3.1. MNB-től érkezett bejelentés kivizsgálása 

 
Amennyiben a bejelentés a Magyar Nemzeti Banktól (továbbiakban: MNB) érkezett, akkor a 

Kivizsgáló köteles ezt kiemelten kezelni, és az MNB által megadott határidőt megelőzően legalább 5 

munkanappal a válaszlevelet elkészíteni.  

A válaszlevelet az ügyfélkapcsolati vezetőn kívül az érintett osztály vezetőjének és a vezető 

jogtanácsosnak is véleményezni szükséges, jóváhagyás esetén kerülhet sor a levél postázására. A 

vezérigazgató és az ügyfélkapcsolati vezető által aláírt válaszlevelet a Felügyeletnek és az Ügyfélnek is 

meg kell küldeni. 

 

3.3.2. Megalapozottság eldöntése 

 
Amennyiben megalapozott (jogos) volt a bejelentés, akkor a Kivizsgáló megvizsgálja, hogy milyen 

orvoslási lehetőségünk van, és intézkedik az orvoslás elindításáról. Amennyiben az orvoslásnak 

pénzügyi vonzata is van, akkor annak az osztályvezetőnek a hatásköre az orvoslás engedélyezése, 
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akinek a büdzséjét érinti. 

Amennyiben a panasz részben megalapozott, akkor szintén a Kivizsgáló indítja el az orvoslási 

folyamatot. 

Amennyiben a panasz elutasított (nem jogos), azaz a Biztosító saját álláspontja szerint nem hibázott, 

akkor a Kivizsgáló megvizsgálja a méltányosság gyakorolásának lehetőségét az adott ügyben. 

Amennyiben lát lehetőséget a méltányosság gyakorlására, akkor elindítja a méltányossági 

folyamatot, ha pedig nem, akkor továbblép a válaszlevél megírására. 

A nyilvántartó rendszerben a Kivizsgáló rögzíti, hogy történt-e kártérítési kifizetés vagy méltányosság 

az adott ügyben, illetve kártérítés esetén mekkora összeg került kifizetésre. 

 

 

3.3.3. Válaszlevél tervezet megírása 

 
A begyűjtött információk alapján a Kivizsgáló megírja az Ügyfélnek küldendő, tényekkel 

alátámasztott, Ügyfél számára érthető válaszlevél tervezetet, melyet elment a panasznyilvántartó 

Rendszerben. 

Elutasított ügyfélpanasz esetén a Biztosító a válaszlevélben tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő 

Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről, amennyiben a panaszkivizsgálással nem értene egyet, mely 

szervezetekhez fordulhat: 

a) Az Ügyfélnek a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén lehetősége van 

fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezni a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 

Központjánál.  

b) Emellett annak érdekében, hogy az Ügyfél és a Biztosító közötti vitát a bírósági út igénybevétele 

nélkül sikerüljön megnyugtatóan rendezni, a szerződés létrejöttével, érvényességével, 

joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos 

pénzügyi fogyasztói jogvita esetén az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a Pénzügyi Békéltető 

Testület eljárását kezdeményezze. A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által 

működtetett szakmailag független testület. 

c) A b) pontban meghatározott viták esetén a Szerződő vagy a Biztosított, döntésétől függően a 

Pénzügyi Békéltető Testület eljárása helyett a bírósági utat is igénybe veheti. 

Kizárólag a bíróság járhat el:  

- a bíztatási kárral összefüggő polgári jogi kérdésekben.  

  
(Az elutasított ügyfélpanaszoknál kötelezően alkalmazott záró bekezdést az 5. számú melléklet 

tartalmazza.) 

Amennyiben az Ügyfél panasza mind az a), mind a b) pontot érinti, akkor az Ügyfelet tájékoztatni 

kell arról, hogy mely panaszrésszel mely szervhez fordulhat.  

Ha a panasz sem az MNB, sem a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe nem tartozik és a bírósági 

út sem vehető igénybe, a Biztosító tájékoztatja az Ügyfelet, hogy panaszával kapcsolatban további 

jogorvoslatra nincs lehetőség. 
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A Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet a panasz elutasítása, valamint a panasz kivizsgálására előírt 

30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Biztosító tájékozatja, 

hogy panaszával a Polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB Fogyasztóvédelmi 

ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtására szolgáló 

formanyomtatvány elérhetőségét a fentieken túl közölni szükséges az ügyféllel, mely az alábbi helyen 

letölthető:  

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok, továbbá a fenti 

említett ügyfélszolgálati elérhetőségeken beszerezhető. A formanyomtatvány térítésmentes 

megküldését Társaságunktól is kérheti az Ügyfél telefonon, személyesen, levélben, faxon, illetve e-

mailben a jelen dokumentum III. pont 3. 1.1. alpontjában szereplő elérhetőségeken. 

A fogyasztó ilyen tartalmú külön kérése esetén a formanyomtatványokat elektronikus hozzáféréssel 

rendelkező Ügyfél részére elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, 

haladéktalanul megküldjük. 

A kivizsgálás végén a Kivizsgáló a nyilvántartó rendszerben rögzíti a panasz összefoglalását, a megtett 

intézkedéseket, a kötelezően kitöltendő mezők értékeit, valamint ellenőrzi a korábban rögzített 

információk helyességét. 

Ekkor kerülnek tehát kitöltésre a panasznyilvántartó rendszerben az alábbi mezők: 

-  panasz megoldásának összefoglalása, megtett intézkedések 

-  megalapozottság 

-  méltányosság történt-e 

-  kártérítés volt-e, és annak összege 

 
Az adatok kitöltését követően a válaszlevél jóváhagyásához a Kivizsgáló a panasznyilvántartó 

rendszeren keresztül továbbítja a panaszügyet az ügyfélközpontúsági osztálynak. 

 

 

3.4. Válaszadás az ügyfélnek 
 

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) a válaszadási 

határidőt 30 napban határozza meg. Amennyiben a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi 

válaszadási határidő eredménytelenül eltelt, az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 

Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat. (Az elérhetőségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza.) A 

belső válaszadási határidő: 7 munkanap, a panasz beérkezésétől a válaszlevél kiküldéséig. A 

válaszadás az Ügyfélnek írásban történik, és a Biztosító törekszik arra, hogy ennek során egyszerű 

nyelvezetet használjon, és kerülje a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A válaszadás során 

a Biztosító részletesen, teljes körűen kitér a kifogás kivizsgálásának eredményére, a panasz 

rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, a panasz elutasítása esetén az elutasítás 

indokára. A Biztosító az indoklásában hivatkozik a panasz tárgyától függően a vonatkozó szerződési 

feltétel pontos szövegére, az Ügyfélnek küldött elszámolásokra, tájékoztatásra.  

 

3.4.1. Válaszlevél véglegesítése 
 

A válaszlevél véglegesítése során az ügyfélkapcsolati vezető átnézi a kivizsgálás során feltárt 

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok
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tényállásokat, állásfoglalásokat, és dönt arról, hogy minden információ rendelkezésre áll-e, vagy 

esetleg szükség van egyéb információk bekérésére, további kivizsgálásra. 

Amennyiben további kivizsgálás szükséges, akkor az ügyet visszaadja a Kivizsgálónak, aki 2 

munkanapon belül köteles beszerezni a további információkat, és kiegészíteni a válaszlevél 

tervezetet, melyet utána újból megküld a nyilvántartó rendszeren keresztül jóváhagyásra az 

ügyfélkapcsolati vezetőnek. 

Amennyiben minden információ rendelkezésre áll, és nem szükséges további kivizsgálás, akkor az 

ügyfélkapcsolati vezető véglegesíti a válaszlevelet, hogy az ügyfél számára is érthető, és kellően 

alátámasztott legyen, valamint udvariasan és empatikusan legyen megfogalmazva. 

A válaszlevelet az ügyfélkapcsolati vezető és a panaszt Kivizsgáló (vagy a kivizsgáló osztály vezetője) 

írja alá. Amennyiben a panaszos levelet a Biztosító Vezérigazgatójának címezte az Ügyfél, akkor a 

válaszlevélre a Vezérigazgató és az ügyfélkapcsolati vezető aláírása kerül. 

 

3.4.2. Levél postázása 
 

A válaszlevél jóváhagyását követően az ügyfélközpontúsági osztály munkatársa kinyomtatja a levelet, 

majd intézkedik a postázásról. A postai úton küldött levelet az Ügyfél levelezési címére ajánlott, 

tértivevényes levélként postázzuk. 

E-mailben abban az esetben küldhető válasz az Ügyfél részére, ha az e-mail címet az Ügyfél korábban 

a Biztosító számára már megadta, a Biztosító rendszerében rögzített e-mail címről van szó, de 

emellett postai levélben is meg kell küldeni a választ az Ügyfélnek. 

Mivel ez a folyamat is a panasznyilvántartó rendszeren keresztül történik, így ez a dátum 

automatikusan elmentésre kerül a rendszerben a feladat elvégzésekor. 

 

 

3.5. Javító intézkedések 
 

A feltárt problémák jövőbeni elkerülése érdekében az ügyfélközpontúsági osztály akciótervet készít, 

melyet a panasznyilvántartó Rendszerben rögzít. Az akciótervek megadását megelőzően feltárásra és 

azonosításra kerül a panasz oka, ennek alapján vizsgálat indul, hogy a panaszban rögzített tények és 

események hatással lehetnek-e egyéb termékekre, szolgáltatásokra, valamint természetesen az 

akciótervek indításával eljárást kezdődik a panaszban rögzített események korrekciójára. 

Az akciók végrehajtásáról az érintett osztályvezetőkkel egyeztet, és véglegesítik az ehhez kapcsolódó 

feladatokat és határidőket. Az ügyfélkapcsolati vezető koordinálja az akciók megvalósítását. 

 

3.6. Archiválás 
 

A lezárt panaszügyek iratanyagát - a panaszt és az arra adott választ - a Biztosító a lezárás 

időpontjától számított 5 évig köteles megőrizni, és azt a Magyar Nemzeti Bank kérésére bemutatni. A 

telefonon tett szóbeli panaszról készített hangfelvételt a Biztosító a hangfelvétel időpontjától 

számított 5 évig köteles megőrizni. Erről az Ügyfél a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatást 

kap. 
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3.6.1. Papír alapú tárolás 

 
A panaszügyekhez a rendelkezésre álló papír alapú dokumentációt eredetben, beérkezési 

sorrendben, iktatási szám szerint rendezve gyűrűs dossziéban, és azon belül panaszügyenként külön 

genothermben kell tárolni. Felelőse: ügyfélkapcsolati vezető. 

 

3.6.2. Elektronikus tárolás 

 
A panaszokat, ill. az ahhoz kapcsolódó beérkező és kimenő iratokat illetve jegyzőkönyveket, és a 

panaszra adott választ az elektronikus panasznyilvántartó Rendszerben tároljuk. A Rendszer 

bevezetését megelőzően kezelt panaszok esetében az elektronikus nyilvántartás a Biztosító szerverén 

(K meghajtó) a „Panaszügyek” nevű mappában történt, évek és azon belül panaszügyek szerint külön 

mappákba mentve. Felelőse: ügyfélkapcsolati vezető. 

 
 

3.7. Egyéb bejelentés típusok kezelése 

3.7.1. Észrevételek megválaszolása 

 
Észrevétel: Amikor a Biztosításközvetítő az Ügyfél folyamatban lévő ügyével vagy a Biztosító 

termékével, szolgáltatásával, folyamataival kapcsolatban jelzi észrevételét, illetve kérdéseket tesz fel 

és az nem minősíthető panasznak. 

A bejelentést az ügyfél a 3.1. pontban leírt csatornákon keresztül teheti meg és a panaszkezelés 

azonosítási folyamatához hasonlóan azonosítani szükséges az ügyfelet. A bejelentés rögzítéséért 

felelős személy (lásd IV. pont) továbbítja a megkeresést az ügyfélközpontúsági osztály 

munkatársának, aki a panasznyilvántartó rendszerben rögzíti a bejelentést, majd a bejelentés 

típusánál kiválasztja az Észrevételt. Ezután a bejelentés megválaszolásában érintett területnek 

továbbítja az ügyet kivizsgálásra, egyben kiválasztja a válaszadásban illetékes Kivizsgálót (az ügyben 

illetékes belső ügyintézőt v. annak helyettesét). 

A Kivizsgáló utánanéz a válaszadáshoz szükséges információknak és tényállásoknak, szükség szerint 

állásfoglalásokat kér harmadik személyektől (pl. jogi képviselő), majd megírja a válaszlevél tervezetet, 

és kitölti a rendszerben szereplő adatokat. A tényállások megállapítására a válaszlevél megírására a 

Kivizsgálóra történő kiosztástól számított 4 munkanap áll rendelkezésre.  

A Kivizsgáló a válasz tervezet becsatolását követően a bejelentést visszaadja az ügyfélközpontúsági 

osztály munkatársának, aki véglegesíti a válaszlevelet, és kiküldi azt a Biztosításközvetítőnek e-

mailben, amennyiben az ügyfél értesítése is szükséges írásban, akkor a válaszlevelet az ügyfélnek is 

postázza.  

A folyamat felelőse az ügyfélkapcsolati vezető. 

 

3.7.2. Köszönetek kezelése 

 
Köszönet: amikor az Ügyfél elégedettségét fejezi ki a Biztosító működésével, szolgáltatásával, az 

ügyintézés módjával, ügyintéző viselkedésével kapcsolatban, melyet meg is indokol. 
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Az Ügyféltől érkező köszöneteket az iktatásért felelős személy (lásd IV. pont) továbbítja az 

ügyfélközpontúsági osztály munkatársa részére, aki rögzíti a panasznyilvántartó Rendszerben. 

Amennyiben nem a központi elérhetőségek egyikére érkezett a köszönet az Ügyféltől, hanem 

közvetlenül valamelyik ügyintéző részére, akkor az ügyintéző továbbítja az ügyfélközpontúsági osztály 

munkatársa részére a nyilvántartásba rögzítés céljából, aki a bejelentés típusánál kiválasztja a 

Köszönetet, kivizsgálóként pedig magát jelöli meg. 

 Az ügyfélközpontúsági osztály munkatársa megköszöni az ügyfél visszajelzését a beérkezéstől 

számított 3 munkanapon belül. Köszönet esetén gondoskodni kell arról, hogy a köszönettel érintett 

ügy ügyintézője, az osztály vezetője, és a köszönettel érintett kötvény Biztosításközvetítője és a 

terület vezetője erről értesüljön. (A Biztosításközvetítő így fel tudja venni az ügyféllel a kapcsolatot 

ajánláskérés érdekében).  

Negyedévente riport készül a köszönetben érintett terület vezetőjének, a vezérigazgatónak, valamint 

az értékesítési igazgatónak a beérkezett köszönetekről. 

A folyamat felelőse az ügyfélkapcsolati vezető. 
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4. Folyamat és jelentési eljárás 
 

4.1. Felelősségi körök, koordináció 

4.1.1. Határidő kontroll 

 
A határidők figyelése és betartatása az ügyfélkapcsolati vezető feladata. Amennyiben határidő 

túllépést tapasztal, akkor az érintett terület vezetőjének jelzést küld, és segítségét kéri a feladat 

mielőbbi elvégzéséhez. 

A panasznyilvántartó Rendszer a bejelentés átadásának napját mutatja, ill. az is látszik, hogy hány 

napja van a Kivizsgálón az adott feladat. 

 

4.1.2. Minőségbiztosítás 

 
Az ügyfélkapcsolati vezető feladata a panaszok kivizsgálásának és a kiküldött dokumentumoknak a 

minőségi ellenőrzése. Ez egyrészt a levelek formai, tartami és helyesírási ellenőrzését jelenti a 

postázás előtt, másrészt a megoldott panaszok adminisztrálási ellenőrzését is eseti jelleggel, mely a 

panasznyilvántartó rendszerben szereplő adatok, mezők pontos megadását jelenti. 

Az Ügyfélközpontúsági vezető szúrópróbaszerűen havonta 2 darab jegyzőkönyvet közvetlenül a 

rögzítést követően, illetve 2 darab válaszlevelet pedig közvetlenül a panaszügy lezárása előtt 

ellenőriz. 

 

4.1.3. Helyettesítés 

 
A folyamatban résztvevő személyek (Kivizsgáló – a panasszal érintett osztály panaszkezelési felelőse, 

a Bevontak jelzéssel kötelesek élni, és az ügyfélkapcsolati vezető, stb.) és az osztályvezetők kötelesek 

a szabadságok, betegségek idejére megfelelő helyettesítésről gondoskodni, hogy a folyamat 

ciklusidejét a fentiek ne befolyásolják, és a feladat elvégzése a távollét ideje alatt is 

zökkenőmentesen megtörténjen. 

 

4.1.4. Személyi változás 

 

Az érintett panaszkivizsgáló területek (jogi osztály, adminisztráció, értékesítés támogatás) vezetői 

kötelesek kijelölni az osztályukon a Kivizsgálót és a helyettesét. Személyi változás esetén az 

osztályvezető feladata az új kivizsgálásért felelős személy és helyettese kijelölése, valamint az 

ügyfélkapcsolati vezető tájékoztatása. 
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4.2. Jelentési vonalak 

4.2.1. Panaszügyi nyilvántartás 

A Biztosító minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszról 

nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a panaszok és azok rendezése, illetve a megoldásukat 

szolgáló intézkedések nyomon követhetők legyenek. 

A Panaszügyi Nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a panasz benyújtásának időpontját, beérkezés csatornáját, 

- az Ügyfél adatait (név, cím, kötvényszám, stb.), 

- a panasz rövid leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, 

- a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 

indoklását, 

- az intézkedés teljesítésének határidejét, a kivizsgáló és a végrehajtásért felelős személy vagy 

személyek nevét, 

- a panasz megválaszolásának időpontját (válaszlevél postára adásának dátumát), 

- peresített panaszügyek jelölését, 

- MNB-nél megtett panaszok.  

 

A nyilvántartás alkalmas arra, hogy a Biztosító 

a) a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa; 

b) a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa; 

c) megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más 

eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra; 

d) eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára; 

e) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. 

 

4.2.2. Riportok, BPMS 

 
A panaszokról az ügyfélkapcsolati vezető minden hónap 10-éig elemzést készít, mely tartalmazza havi 

bontásban a bejelentett és megoldott bejelentések darabszámát, a folyamatban lévő ügyek számát, a 

megoldási ciklusidőket, a megoldott panaszok megalapozottság, kártérítés és méltányosság szerinti 

bontását, a panasz típusokat és az akciókat. Az ügyfélkapcsolati vezető a visszatérő vagy 

rendszerproblémák és az esetleges jogi és működési kockázatok azonosítása és kezelése érdekében 

negyedévenként elvégezi a panaszkezelésre vonatkozó adatok elemzését.  

A panaszokról készített elemzés a havi vezetői értekezleten is bemutatásra kerül. 

A lezárt panaszokról az értékesítési hálózatnak riport készül, melynek segítségével fel tudják venni az 

Ügyféllel a kapcsolatot az állományápolás érdekében. 

 

4.2.3. MNB jelentés 
 

Negyedévente és évente az MNB előírásának és útmutatójának megfelelően megküldésre kerül a 

panaszok statisztikája a Felügyeletnek. A riport alapja a panasznyilvántartó rendszer. A jelentés 

megküldésének felelőse az ügyfélkapcsolati vezető. 
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4.3. Az utasítás végrehajtásáért való felelősség 
 
Az Ügyfélközpontúsági Osztály felelős az utasítás kiadásáért, az utasítás folyamatos felügyeletéért, az 
utasítás tárgykörében kiadott ERGO/MunichRe utasítások, jogszabályváltozások implementálásáért, 
az utasításban foglaltak betartása minden munkavállalónak kötelező. 
 
 

4.4. Utasítás felülvizsgálat 
 
Jelen utasítás szükség szerinti, de legalább évenkénti felülvizsgálatáért és aktualizálásáért az 
Ügyfélközpontúsági Osztály felelős. 
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5. Hatályba lépés 
 
Jelen szabályzatot a Biztosító vezérigazgatója hagyta jóvá 2020. március 13. napján, és 2020. március 
13. napján lépett érvénybe. 
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6. Definíciók 
 

6.1. Ki a panaszos Ügyfél? 
 

Panaszos Ügyfél lehet az a természetes személy, jogi személy, gazdálkodó szervezet, aki a Biztosító 

szolgáltatását Ügyfélként jogosult igénybe venni. Ügyfél lehet a szerződő, a biztosított, a 

kedvezményezett, a károsult, a Biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a Biztosító 

szolgáltatására jogosult más személy (a továbbiakban: Ügyfél). 

 

6.2. Ki a fogyasztó? 
 

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 

eljáró természetes személy. 

 

6.3. Mi a panasz? 
 

Panasznak tekintendő a Biztosító magatartásával, tevékenységével, szolgáltatásával, vagy 

mulasztásával összefüggő olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben az Ügyfél közvetlenül 

vagy meghatalmazás egyidejű csatolása mellett, meghatalmazottja útján vagy fogyasztói 

érdekképviseleti szerven keresztül a Biztosító vagy a biztosításközvetítői tevékenységet ellátó ügynök 

vagy a Biztosító által megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy eljárását 

kifogásolja.  

 

6.4. Egyéb bejelentés típusok 
 

Észrevétel: Amikor a Biztosításközvetítő az Ügyfél folyamatban lévő ügyével vagy a Biztosító 

termékével, szolgáltatásával, folyamataival kapcsolatban állásfoglalást kér, illetve kérdéseket tesz fel. 

Köszönet: amikor az Ügyfél elégedettségét fejezi ki a Biztosító működésével, szolgáltatásával, az 

ügyintézés módjával, vagy annak a személynek a magatartásával kapcsolatban, akivel a Biztosítón 

keresztül kapcsolatba került (dolgozó vagy külső fél, pl. külső ügyvéd, biztosításközvetítő, stb.), 

melyet meg is indokol. 

A bejelentés típusáról az ügyfélközpontúsági osztály dönt, amennyiben a kérelem tartalma alapján 

nem dönthető el az, hogy az panasznak tekintendő-e vagy sem, az ügyfélközpontúsági osztály 

felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot e tárgyban. 
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7. Kapcsolat más utasításokkal 
 
Jelen utasítás betartása mellett kellő figyelmet kell fordítani a Biztosítónál hatályban lévő egyéb 

szabályzatok – mindenekelőtt az Összesítőben megjelölt utasítások – betartására is. 

 

Jelen utasítás előírásai összhangban állnak a Biztosító által kiadott egyéb szabályzatokkal. Abban a 

nem várt esetben, ha jelen utasítás és más, hatályban lévő szabályzat között ellentmondás feszül, a 

panaszkezelés tárgyában jelen utasítás előírásait kell irányadónak tekinteni és kezdeményezni kell az 

illetékes utasításgazda szakterületeknél az érintett utasítások, szabályzatok közötti ellentmondás 

mielőbbi feloldását.  
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8. Kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek részére a 

funkciójuk ellátásához szükséges adatátadás 
 
Jelen utasítás hatálya alá tartozó minden munkavállaló köteles a jelen utasítás előírásaival 

összhangban a kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek számára kérésük / kérdésük esetén a 

munkakörük ellátásához szükséges tájékoztatást, felvilágosítást adni, kért iratokat rendelkezésre 

bocsátani. 
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9. Mellékletek 
 
1. számú melléklet: Panaszkezelési Szabályzat 

2. számú melléklet: Jegyzőkönyv szóbeli panasz felvételéről 

3. számú melléklet: Fogyasztói panasz szolgáltatónak 

4. számú melléklet: Meghatalmazás minta 

5. számú melléklet: Elutasított panasz esetén a jogorvoslati lehetőségekről való kötelező tájékoztatás 

szövege 

6. számú melléklet: Panasz felvételi lap 

7. számú melléklet: Panaszkezelés folyamata 

8. számú melléklet: Köszönet kezelésének folyamata 

9. számú melléklet: Javítási akció kezelésének folyamata 
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10. Összesítő 
 

KÉSZÍTETTE  Gábor Anna, ügyfélkapcsolati vezető 

gabor.anna@das.hu, +36 1 486 3600 / 135 

  

FELÜLVIZSGÁLTA  dr. Gecse Milán, jogtanácsos 

Németh Krisztina, operációs és ügyfélközpontúsági vezető 

Havancsák Éva, adminisztrációs osztályvezető 

  

JÓVÁHAGYTA  Szabó György, CEO   

 

Utasítás száma  VIG/02/2020 

Utasítás megnevezése Ügyfélpanaszok kezelésének eljárási rendje 

Elérési útvonal M:\Utasítások\01_Hatályos\VIG\VIG_02_2020_Ügyfélpanaszok_kezelés
ének_eljárási_rendje 

Utasításgazda szakterület  Ügyfélközpontúsági Osztály 

FB / IG jóváhagyás Nem 

Hatályon kívül helyezett 
utasítás(ok) 

VIG/02-01/2019 Ügyfélpanaszok kezelésének eljárási rendje 

Megjegyzés, a módosítás oka, a 
módosított részek 

Éves felülvizsgálat 

Kulcsszavak  panasz, észrevétel, köszönet, jegyzőkönyv, nyilvántartás, MNB 

Betekintés Vállalaton belüli  

1-4. számú melléklet: Publikus 

Felülvizsgálati ciklusidő 12 hónap 

Megőrzési időtartam 10 év 

Kapcsolódó jogszabály(ok) • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
(továbbiakban Bit.) 

• A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelete 
az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és 
módjára vonatkozó részletes szabályokról 

• A Magyar Nemzeti Bank 13/2015. (X. 16.) számú ajánlása pénzügyi 
szervezetek panaszkezelési eljárásáról 

• 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és 
az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési 
szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról 

Kapcsolódó utasítás(ok)  nincs 

Kapcsolódó anyag(ok) nincs 
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11. Dokumentumtörténet 
 

Verzió Dátum Módosította Módosítások / Megjegyzések 

16.0 2019.03.01. Kálmán Nikolett Az 1. és az 5. sz. mellékletek 
kiegészítésre kerültek a PBT alávetési 
nyilatkozat hiányában is kiadható 
kötelezettségével kapcsolatos 
tájékoztatással 

A 3.1.1.2), 3.1.2, 3.2.1, 3.2.1.4, 3.7.2. 
és a 4.1.2 pontok módosításra, illetve 
kiegészítésre kerültek. 

17.0 2020.02.24. Gábor Anna Éves felülvizsgálat 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


