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Cégünk elkötelezett híve a magas szintű partner és ügyfélki-
szolgálásnak, ezért az EBC Zrt. az alábbi fogyasztóvédelmi és 
panaszkezelési szabályzatot hozta létre. A panaszkezelés so-
rán az EBC Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tör-
vény, a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. 
évi LX. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény és a tevékenységre 
irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az 
azokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelve jár el. 

Cégünk működése során, a piacon megszokottól eltérően 
még nem volt ügyfélpanaszunk. A jövőben is tevékenységünk-
kel arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb panasz érkez-
zen. Az EBC Zrt. törekszik arra, hogy minden panaszt egyedi-
leg kezeljen és értékeljen ki, és arról a cég szakmai vezetése 
is tudást szerezzen. Célunk, hogy az esetleges panaszokból 
tanuljunk, és beépítsük az ebből eredő észrevételeket tevé-
kenységünkbe.

Az EBC Zrt. abban az esetben tudja a panaszokat megfelelően 
és gyorsan kiszolgálni, ha azok esetében az eljárási rend be van 
tartva. A panasz bejelentésének módjai a következők lehetnek:

Szóbeli panasz: kizárólag személyesen tehető az EBC Zrt. 
székhelyén (7400 Kaposvár, Zárda u. 13. III. emelet), min-
den munkanap 9 órától 16 óráig. A gyors eljárás érdekében 
előzetes telefonos időpont egyeztetés javasolt. 

Telefonos panasz: +36-1-633-3019-es telefonszámon, a hívás-
fogadási idő hétfőnként 08:00 – 20:00 között, egyéb munka-
napokon 08:00- 17:00 között tart. 

A telefonos panaszokról felvétel készül, amit a panasztevőnek 
jelez a telefon kezelője, valamint ehhez kéri az ügyfél hozzájá-
rulását. A hívás során a telefonos adminisztrátor rögzíti:

AAz EBC Zrt. a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít 
fel, és a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli minden 
esetben. Az EBC Zrt. a szóbeli, ideértve a személyesen és tele-
fonon tett panaszt megvizsgálja, és lehetőség szerint haladék-
talanul orvosolja. Telefonon közölt panasz esetén a vállalat 
biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és 
ügyintézést. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, 
vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az EBC Zrt. 
a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról feljegyzést 
készít. Az EBC Zrt. a panaszra adott indokolással ellátott vála-
szát a közlést követő 30 napon belül küldi meg. 

A fentiek alapján amennyiben az ügyfél nem ért egyet az  
EBC Zrt. válaszával az alábbi testületekhez, illetve hatóságok-
hoz fordulhat: 

MAGYAR NEMZETI BANK / 1535 Budapest BKKP / Pf.:777

MNB-hez abban az esetben fordulhat a fogyasztónak minősü-
lő ügyfél fogyasztói kérelmével, ha az EBC Zrt.-nél dokumen-
táltan megkísérelte a panasza rendezését és a panaszára 30 
napon belül nem kapott választ, vagy panaszára nem érdemi 
vagy teljes körű választ kapott vagy sérelmezi az adott választ, 
mivel úgy ítéli meg, hogy az eljárás jogsértő vagy megtévesztő.

PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET / 1525 Budapest BKKP / Pf.: 172.

Írásbeli panasz: Postai úton a személyes panasz leadásának 
a helyére címezve, azaz az EBC Zrt. központi címére (7400  
Kaposvár, Zárda u. 13 / 7400 Kaposvár, Pf 66. .) vagy pedig 
e-mailen a helpdesk@ebcnet.hu e-mail címen. 

• Ügyfél név
• Szerződésszám
• Biztosító neve
• Lakhely/Székhely
• Levelezési cím

• Telefonszám
• Üzletkötő neve
• Biztosítási termék neve
• Panasz leírása, oka
• Panaszos igénye

A panaszkezelési és fogyasztóvédelmi eljárások rendjéhez 
kapcsolódóan cégünk az EBC Zrt. az alábbi fogalmakat hatá-
rozza meg:

Panasz: A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog vagy ér-
deksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tar-
tozik más így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya 
alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat, ide vonatkozó törvény 
szerint (Pktv. 1. § (2) bekezdés).

Ügyfél: az ügyfél az a természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, mely az EBC Zrt. 
tevékenysége, tanácsa vagy közreműködése alapján szerződéses 
kapcsolatot létesít az EBC Zrt. valamely termékpartnerével.

Partner, alvállalkozó: minden olyan személy vagy gazdasági 
társaság, aki az EBC Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban áll, ak-
tív és aláírt Megbízási Szerződéssel rendelkezik. Tevékenysé-
gével pedig az EBC Zrt. partnereként az ügyfél érdekeit szem 
előtt tartva pénzügyi szolgáltatások közvetítésével foglalkozik.

Ügyfél panaszok: Az Ügyfelek, mint az EBC Zrt. tevékenysé-
géhez kapcsolódó fogyasztók panaszai kiemelt jelentőséggel 
bírnak. A panasz tárgya lehet egy adott termékhez vagy szol-
gáltatáshoz kapcsolódó kifogás vagy követelés, vagy akár az 
ügyféllel kapcsolatba kerülő személyek szolgálatkészségére, 
informáltságára, a vállalat elérhetőségére vagy az általa kö-
zölt információk elégtelenségére vonatkozó megfigyelés.

Partner, alvállalkozó panaszok: Az EBC Zrt.-vel szerződé-
ses kapcsolatban lévő partnerek esetleges panaszai. a válla-
lat működéséhez kapcsolódó szükséges szerkezet hatékony 
fenntartását segítik elő. A panaszok kezelése a belső műkö-
désre elsődleges hatással van. A panasz tárgya lehet a meg-
bízási szerződéshez, a munkavégzéshez kapcsolódó kifogás 
vagy követelés, vagy a vállalat által közölt információk elégte-
lenségére vonatkozó megfigyelés.

Előszó

Eljárási rend

Kivizsgálás

Meghatározások

Panaszok típusai

Egyéb panaszok: Ide tartozik minden egyéb panasz, mely az 
EBC Zrt. működésével kapcsolatban van. 
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EBC Zrt. elérhetőségek:
Levél: 7400 Kaposvár, Pf. 66.

Személyesen: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. III. emelet
Telefon: +36 82 811 711

E-mail: helpdesk@ebcnet.hu
Web: www.ebczrt.hu


