
Segítünk az embereknek anyagi biztonságot teremteni egy életen át 

Fogyasztóvédelmi jog, 
panaszügyek kezelése 
 
 
Függő ügynöki szakmai nap,  
Budapest, 2018. december 10. 

dr. Gáti György 

társasági vezető jogtanácsos 
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Minden panasz ajándék! 
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Kik kötelesek panaszt kezelni? 

• Biztosítók 

• Többes ügynökök 

• Alkuszok 

 

Függő ügynökök miért nem? A rájuk vonatkozó panaszokat ki kezeli? 

 

Biztosító panaszkezelési szabályzata: 42/2018/II sz. Elnök-vezérigazgatói 
utasítás 

 

 

Panaszügyek kezelése 



4 

Panasz fogalma: 
• Panasznak minősül minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát megfogalmazó szóbeli vagy 

írásbeli közlés, amely a biztosító - szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a 

szerződés szolgáltató részéről történő kezelésével, teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony 

megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő - 

tevékenységét vagy mulasztását, illetve dolgozójának vagy megbízottjának kifogásolt magatartását 

érinti.  

• A külső, erre hatáskörrel rendelkező (MNB, PBT, érdekvédelmi stb.) szervek közvetítésével érkező 

kifogást tartalmazó levelek. 

• Sajtó, média közvetítésével érkező megkeresések. 

 

Nem hivatalos megfogalmazás: 
• A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kiszolgálhassuk 

igényeit, ezzel minél elkötelezettebb ügyfelünkké tehessük, és ezáltal minél sikeresebb lehessen 

társaságunk. 

 

 

 

Panasz fogalma 
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Panasz bejelentésének módja: 

• szóbeli 

• írásbeli 

 
Szóbeli panasz: 

• személyesen 

• telefonon 

 
Ha azonnal elintézhető – nem kell jelezni a Panaszirodának, panaszszámot sem kap 
 
Ha nem lehet azonnal elintézni vagy az ügyfél nem ért egyet az elintézés módjával 
panaszeljárás, panaszszám     Panasziroda     jegyzőkönyv 

Panasz bejelentésének módja 
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1. lépés – minősítés!  
 
Az minősíti, akihez a panasz érkezik. 
 
Érkezhet az Értékesítéshez is!  
 
24 órán belül továbbítandó a Panaszirodához!  
 
Ha nem dönthető el, hogy panasz, a Panasziroda segít! (nyomtatvány az utasítás 5. számú 
melléklete) 
 
Biztosítóhoz érkezett panasz esetén információadási kötelezettség. 

Írásbeli panasz 
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Ha a panasz oka adatkezelés     jelentési útvonal:  
 
www.aegon.hu/adatbiztonsag - űrlap! 
 
Adatkezelés – érintetti jogokhoz kapcsolódik. 
Ezek: hozzáférés, helyesbítés, korlátozás hordozási kérelem, adatkezelés 
elleni tiltakozás 
 
Panaszra válasz      Panasziroda, DPO bevonásával 

GDPR 



8 

Hatóság – MNB – fogyasztóvédelmi kapcsolattartó 
 
Bit. sok fogyasztóvédelmi szabályt tartalmaz 
 
Bit. írja elő az értékesítők részére a minimális fogyasztóvédelmi ismeretet 
 
MNB hatásköre: 
• Általános fogyasztóvédelmi hatóság 
• Pénzügyi Békéltető Testület 

Fogyasztóvédelem 
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• Fogyasztó és pénzügyi intézmény között szerződés létrejöttével, 
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy 
 

• Nem bíróság, bizonyítási eljárást nem folytathat 
 

• 1 millió Ft feletti ügyekben ajánlás, alávetés, alatta kikényszeríthető döntés 
 

• Bírság, szignalizáció 

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 
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• Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmáról, gazdasági reklámtevékenységről vagy az elektronikus 
kereskedelemről szóló tv. előírásainak megszegése esetén 
 

• Kérelemre indul 
 

• Próbakötés 
 

• Vizsgálatot indíthat (célvizsgálat, témavizsgálat, utóvizsgálat) 
 

Bírság! 

Fogyasztóvédelmi hatóság 
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Közös a PBT-ben és a fogyasztóvédelmi eljárásban, hogy 
 
• Az érintett intézménynél az ügynek a panaszfórumot meg kellett járnia 

 
• A döntések ellen a bírósághoz lehet fordulni 

Közös pontok 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

http://www.facebook.com/aegon

