2. számú melléklet
Tájékoztató az ügyfélpanaszok kezeléséről
Tisztelt Ügyfelünk!
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39.) célja, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és
ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak
olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink panasszal élhetnek.
Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és
eredményesen juttathassa el hozzánk a gyors megoldás érdekében.
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink észrevételeit, panaszait, felvetéseit
haladéktalanul kivizsgáljuk, és a feltárt hibákat lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Ezért a
panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett
észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és
ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez is.
Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.
A panasz bejelentésének módjai
1. Személyes ügyintézés
Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt banki eljárás (magatartás, tevékenység, vagy
mulasztás) a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy
félreértésen alapul, kérjük, keresse fel panaszával ügyfélfogadási időben fiókunk munkatársait vagy az
Önnel kapcsolatot tartó banki munkatársat. Az ügyfélfogadás rendjét az alábbi táblázat tartalmazza:
Az ügyfélfogadás helye és ideje:
Ügyfélfogadás ideje
Hétfő, Szerda, Péntek: 9.00-17.00
Kedd, Csütörtök: 9.00-18.00

Ügyfélfogadás helye
Akadémia utcai Fiók
Cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 7.

Hétfő – Csütörtök: 8.30-17.15
Péntek: 8.30-16.00

A Bank székhelye
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

2. Telefonon keresztül tett panaszbejelentés:
Amennyiben panaszát telefonon szeretné bejelenteni, azt megteheti a 06-1-429-9494 telefonszámon,
az alábbi időpontokban:
▪
▪
▪

Hétfő: 8.00-20.00 óra között
Kedd-csütörtök: 8.30-17.15 óra között
Péntek: 8.30-16.00 óra között

A Bank emellett kizárólag a befektetési szolgáltatási tevékenységével összefüggő panaszokat a
befektetési szolgáltatási üzletág ügyfél kapcsolattartás céljára megadott telefonszámain is fogadja, a
következő időpontokban:

▪

Hétfő-Péntek: 9.00-17.00 óra között

A Bank telefonon történő panaszkezelés esetén az Önnel folytatott valamennyi telefonos
kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a felvételt 5 évig megőrzi. Kérésére biztosítjuk a felvétel
visszahallgatását, illetve huszonöt napon belül – kérésének megfelelően – a hangfelvételről készített,
hitelesített jegyzőkönyvet, vagy a hangfelvétel másolatát díjmentesen a rendelkezésére bocsátjuk.
Munkatársaink a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálják, és igyekeznek valamennyi
kérdésére választ adni. Amennyiben bármilyen banki hibára derül fény, kollegáink tájékoztatni fogják
a hiba orvoslásának módjáról is. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a panasz orvoslása a Bank részéről
anyagi kötelezettség-vállalással járna, a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség; ebben az esetben
a Bank az írásbeli panasz kezelésére irányadó szabályok szerint jár el.
Az Ön szóban – akár telefonon, akár személyesen – bejelentett panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, vagy Ön a panasza kezelésével nem ért
egyet. A jegyzőkönyv másolati példányát Bankunk munkatársa személyesen közölt szóbeli panasz
esetén átadja Önnek, illetve telefonos bejelentés esetén a jegyzőkönyvet megküldjük Önnek. A
jegyzőkönyvhöz a Bank indokolással ellátott álláspontját tartalmazó dokumentumot is mellékeli.
A jegyzőkönyv alapján a Bank a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
3. Írásbeli panasz
Önnek lehetősége van arra is, hogy írásbeli panaszbejelentést tegyen. A szükséges adatok teljes körű
megadása érdekében a Magyar Nemzeti Bank egy formanyomtatványt tett közé. A nyomtatványt a
fiókunkban vagy az ügyfélszolgálatunkon átveheti, illetve honlapunkról (https://www.nhbbank.hu/)
letöltheti. Bankunk természetesen kivizsgálja azokat az írásbeli panaszokat is, amelyeket Ügyfeleink
nem a formanyomtatvány kitöltésével, hanem „hagyományos” módon, levélben nyújtanak be.
Kérjük, hogy a panaszát okozó eseményt lehetőleg minél részletesebben írja le. Amennyiben
panaszának voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (banki referenciaszám, ügyintéző)
is szíveskedjék megadni, szíveskedjen továbbá csatolni a vonatkozó dokumentumokat. Kérjük továbbá,
hogy a panasszal érintett kifogásokat elkülönítetten szíveskedjen megadni annak érdekében, hogy a
panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön.
Írásbeli panaszát:

▪
▪
▪

▪
▪

megküldheti az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi
levelezési címére (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.)
megküldheti az NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
panaszkezelésre szolgáló e-mail címére (panasz@nhbbank.hu)
megküldheti faxon a 06-1-429-9402 számra
eljuttathatja Netbankon keresztül küldött szabad formátumú üzenetben (amennyiben Ön
igénybe veszi a Netbank szolgáltatást)
személyesen vagy más által benyújtott irat útján átadhatja azt bármelyik Banki Munkatársnak

A panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontunkat annak beérkezésétől számított 30 napon,
pénzforgalmi szolgáltatásával összefüggő írásbeli panasz esetén 15 munkanapon belül megküldjük
Önnek. Amennyiben a panasz jellege miatt a fenti határidő nem tartható, az ügyintézési idő
hosszabbításáról és annak indokáról külön értesítést küldünk. Ha a pénzforgalmi szolgáltatással
összefüggő panasz valamennyi eleme a Bankon kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható

meg, a Bank ideiglenes választ küld Önnek, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a
végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje ugyanakkor nem
lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35 munkanap.
Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről.
Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.
Kérjük, hogy válaszunk sikeres továbbítása érdekében minden esetben jelölje meg pontos levelezési
címét. Tájékoztatjuk, hogy az Ön biztonsága érdekében jelenleg elektronikus levélben csak banktitkot
nem tartalmazó, általános választ tudunk adni, ezért kérjük, hogy értesítési címét e-mail-ben
eljuttatott panasza esetén is adja meg.
Panasz bejelentése meghatalmazott útján:
Önnek lehetősége van arra, hogy panaszát meghatalmazott útján jelentse be. Amennyiben élni kíván
ezzel a lehetőséggel, úgy a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. A meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében a Bank meghatalmazás-mintát
készített, amely a https://www.nhbbank.hu/letoltesek/panaszkezeles oldalról letölthető, illetve a
Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben átvehető. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem a Bank
által elkészített mintát használják fel a meghatalmazás elkészítése során, a meghatalmazásnak abban
az esetben is tartalmaznia kell a mintában szereplő adatokat, ellenkező esetben azt nem áll
módunkban elfogadni.
A panasz Bankon kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei:
Célunk, hogy mindkét fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült panaszügyeket.
Amennyiben ennek ellenére esetleg a fenti utak egyike sem jár az Ön számára kielégítő eredménnyel,
akkor – panasza jellegétől függően – a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:
A) Fogyasztónak minősülő ügyfél

▪

az MNB törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi
eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál
(1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; Levélcím: H-1534 Budapest BKKP Pf.: 777.; Telefon: 06-80203-776, ugyfelszolgalat@mnb.hu)

▪

a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén
a) fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.;
levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.; telefon: 06-80203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
b) keresettel fordulhat a Bankkal kötött szerződésében (a Bank befektetési
szolgáltatási üzletszabályzatában) meghatározott bírósághoz. (A lakóhelye szerint
illetékes bíróságot a www.birosag.hu oldalon találhatja meg.)

A Bank nem tett általános alávetési nyilatkozatot a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének. A Pénzügyi
Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot
hozhat, ha a Bank alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak
minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó
határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.

B) Fogyasztónak nem minősülő ügyfél:
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos, illetve 15 (35) munkanapos
válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél a Bankkal
kötött szerződésében (a Bank befektetési szolgáltatási üzletszabályzatában) meghatározott bírósághoz
fordulhat.
Tisztelt Ügyfelünk!
Reméljük, hogy tájékoztatónk minden panaszbejelentéssel kapcsolatos kérdésére választ adott.
Felhívjuk
továbbá
szíves
figyelmét
a
Magyar
Nemzeti
Bank
honlapjára
(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), és az ott szereplő panaszkezelési formanyomtatványra.
Tisztelettel:
NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

