
 

 
H-1096 Budapest, Vendel u. 11. Telefon: + 36 1 455 6300 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. 
Panaszkezelési Szabályzat 

(PKSZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hatálybalépés időpontja: 2022. január 11. 

 Száma:  PKSZ/1/2022. 



 

 
H-1096 Budapest, Vendel u. 11. Telefon: + 36 1 455 6300 

2 

  

I. Bevezetés 
 

Az ERIX Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: ERIX Kft., Társaság) a 

tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony, átlátható 

és gyors kezelésének érdekében Ügyfelei számára - a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 

LXXXVIII. törvénynek, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelve - az alábbi 

panaszkezelési szabályzatot hirdeti ki. 

 

II. Fogalmak 
 

Panasz 

A panasz a Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez, 

szolgáltatáshoz, vagy a szolgáltatással összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó konkrét 

bejelentés, reklamáció, melyben az Ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy a Társaság 

tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával kapcsolatos kritikát, észrevételt, 

véleménynyilvánítást fogalmaz meg, illetve melyben az Ügyfél a Társaság tudomására hozza 

elégedetlenségét és kívánságát a megoldásra vonatkozóan. Panaszt tenni lehet szóban 

(személyesen vagy telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, 

postai úton, telefaxon, elektronikus levélben). 

 

Nem minősül panasznak: 

- az Ügyfél által a Társasághoz benyújtott olyan kérelem, amely általános tájékoztatás, 

vélemény vagy állásfoglalás kérésére irányul; 

- minden olyan kifogás és észrevétel, amelyben az Ügyfél a Társaság eljárását nem 

valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő 

tevékenységével vagy a Társaság működésével kapcsolatban kifogásolja; 

- az Ügyfél adataiban bekövetkezett változás kapcsán előterjesztett adatmódosítási 

igények; 

- helytelenül rögzített adatok kijavítása céljából előterjesztett kérelem, amely a szerződés 

lényeges feltételeit (díj, biztosítási fedezet) nem érintik; 

- azok a kérelmek, amelyeket nem a Társaság, hanem valamely biztosító nem jog- vagy 

szerződésszerű teljesítése miatt terjeszt elő az Ügyfél. 

 

Ügyfél 

Ügyfél az a jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, 

valamint természetes személy, aki részére a Társaság mint független biztosításközvetítő 

üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt, illetve jelen szabályzat 

alkalmazása során az Ügyfél képviseletében eljáró személy. 

 

A panasz képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja 

a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtó személyének azonosítására alkalmas iratok 

és/vagy adatok bemutatásával/megadásával illetve meghatalmazással igazol. 

 

Panaszjegyzőkönyv alkalmazása esetén a panaszos Ügyfél neve mellett fel kell tüntetni az 

Ügyfél - törvényes illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes 

személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). 

 

III. Panaszkezelési elvek 
 

Az ERIX Kft. törekszik az ügyféllel való együttműködésre, továbbá a rugalmas és segítőkész 

bánásmódra a panaszkezelés teljes folyamata során, így a panasztételkor, a panasz 

kivizsgálása során, valamint a válaszadást követően is. 

 

Az ERIX Kft. a panaszok kezelése során az Ügyfél szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható 

magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár 

el. 
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Az ERIX Kft. a panaszokat olyan szellemben kezeli, hogy azáltal képes legyen megelőzni, illetve 

felismerni és megfelelően kezelni az Ügyfél és a Társaság között esetlegesen felmerülő további 

érdekellentétet annak érdekében, hogy egy elhúzódó, elmélyülő jogvita elkerülhető legyen. 

 

Az ERIX Kft. a panaszkezelés során a transzparencia elvét követve jár el annak érdekében, hogy 

az Ügyfél a szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerülő kifogásával összefüggésben 

megfelelő időben megkapja a megfelelő információt és tájékoztatást, illetve jogos igényét 

érvényesíthesse, valamint a jogorvoslati lehetőségét kimeríthesse. Ezen elv érvényesülése 

érdekében a Társaság a panaszok kezelését megelőzően és annak során egyaránt fokozottan 

biztosítja a közérthetőséget, az átláthatóságot, valamint a kiszámíthatóságot. 

 

A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz 

közlését követő 30 napon belül, indokolatlan késedelem nélkül megküldi az Ügyfélnek. 

 

A Társaság a panaszt és az arra adott választ legalább 3 évig megőrzi, és azt a Magyar Nemzeti 

Bank (MNB) kérésére bemutatja. 

 

A panaszt benyújtó adatait az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú 

rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. 

 

IV. A szabályzat hatálya 

 

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az ERIX Kft. alkalmazottaira, az ERIX Kft-vel közvetítői 

tevékenység tárgyában kötött megállapodás alapján eljáró jogalanyra és alkalmazottaira, 

valamint a panaszt tevő személyre, illetve ennek képviselőjére. 

 

A jelen szabályzat végrehajtása érdekében a Társaság panaszkezelésért felelős személyt nevez 

ki. 

A panaszkezelésért felelős személy: Kiss Tibor 

 

V. A panasztétel lehetséges módjai 

 

Szóbeli panaszt az alábbiak szerint lehet tenni: 

 

a. személyesen tett panasz: 

a panaszügyintézés helye: 

ERIX Kft. székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 11. 1. emelet 

nyitvatartás: munkanapokon 8:00-16:00 óráig; 

 

A Társaság a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint 

orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 

személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja. 

 

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz 

fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek 

átadja. Egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

 

b. telefonon tett panasz: 

telefonszám: (06-1) 455 63 86 

hívásfogadási idő: munkanapokon 8:00-16:00 óráig. 

telefonszám: (06-20) 389 25 00 

hívásfogadási idő: hétfői munkanapon 8:00-20:00 óráig. 
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Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság biztosítja az észszerű várakozási időn belüli 

hívásfogadást és ügyintézést. 

 

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz 

fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek - az írásbeli panaszra vonatkozó 

rendelkezések szerint - megküldi. 

 

Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság és az Ügyfél közötti telefonos 

kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Erről az 

Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. Az Ügyfél kérésére a Társaság biztosítja 

a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a 

hangfelvételről készített hitelesített (a panaszkezelésért felelős személy által aláírt) 

jegyzőkönyvet. 

 

c. Írásbeli panaszt az alábbi módokon lehet tenni: 

személyesen, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat 

útján; 

postai úton az Erix Kft. címére (1096 Budapest, Vendel u. 11.) eljutatott 

küldeménnyel; 

faxon a (06-1) 455 63 99-es számra; 

elektronikus levélben az erix@erix.hu címen. 

 

Az írásbeli panaszt a jelen szabályzat mellékletét képező panaszbejelentő lapon, ill. legalább 

annak megfelelő tartalommal célszerű benyújtani. 

 

Jelen Panaszkezelési szabályzat valamint a panaszbejelentésre szolgáló nyomtatvány 

megtalálható az ERIX Kft. honlapján (https://www.erix.hu). 

 

A panasz bejelentésekor az Ügyfél a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt 

követelményeknek megfelelő meghatalmazással, meghatalmazottja útján is eljárhat. 

 

A Társaság a panaszok kivizsgálása során – az Ügyfél erre irányuló kifejezett kérésére – 

tájékoztatja az Ügyfelet a vizsgálat állásáról. 

 

VI. Kiemelt panaszügyek 

 

Kiemelt panasznak tekintendők, amennyiben a panasz bejelentője: 

- ügyvéd, 

- állampolgári jogok országgyűlési biztosa, 

- fogyasztóvédelmi szervezet vagy 

- biztosítási felügyelő hatóság. 

 

A panasz oka: 

- előzetesen benyújtott panaszra vonatkozóan a válasz hiánya, 

- ismételt panasz, valamint 

- a panaszt tevő azt sérelmezi, hogy a biztosító a tevékenysége során diszkriminációt 

alkalmazott vagy megsértette az etikai szabályokat. Diszkrimináció alatt a 2003. évi 

CXXV. számú (az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló) 

törvényben meghatározottakat értjük. 

 

VII. Eljárás a panasz elutasítása esetén 

 

A Társaság a panasz elutasítása esetén válaszában tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy 

panaszával - annak jellege szerint - az MNB vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 

kezdeményezheti, továbbá megadja az Ügyfél számára az MNB és az Ügyfél lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét. 

mailto:erix@erix.hu
https://www.erix.hu/
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VIII. Jogorvoslati lehetőségek 

 

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő 

eredménytelen eltelte esetén az Ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: 

 

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén békéltető testületi 

eljárást kezdeményezhet vagy keresettel bírósághoz fordulhat. 

 

Pénzügyi Békéltető Testület 

Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf.: 172. 

Telefon: +36 80 203 776 

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu  

Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes/ honlapon kaphat tájékoztatást. 

 

A szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, 

fogyasztóvédelmi rendelkezés feltételezett megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatására irányuló kérelmet nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz. 

 

Magyar Nemzeti Bank 

Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP, Postafiók 777. 

Telefon: +36 80 203 776 

Fax: +36 1 489 9102 

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu  

Személyesen: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. 

Bővebben a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást. 

 

IX. A szabályzat hatályba lépése 

 

Jelen szabályzat 2022. január 11. napjától hatályos, egyidejűleg valamennyi korábbi e 

tárgyban kiadott szabályzat, utasítás hatályát veszti. 

 

Budapest, 2022. január 10. 

 

 Kiss Tibor s.k. 

 ügyvezető 

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

