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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Mindenekelőtt köszönjük, hogy az Erste Lakáslízing Zrt. (a továbbiakban: ELL) finanszírozási termékét 
választotta! 
 
Elsődleges szempontunk, hogy szolgáltatásainkat, termékeinket az Ön megelégedésére fejlesszük, és 
alakítsuk. Ebben kiemelt fontossággal bír az Ön észrevétele, panasza is, mivel ezek megismerésével tudjuk 
szolgáltatásaink minőségét javítani, fejleszteni. 
 
Amennyiben működésünk során - minden igyekezetünk ellenére - Önt sérelem érte, a következő 
lehetőségeket ajánljuk fel panaszának benyújtására.  
 
Panaszbenyújtási lehetőségek: 
 
Személyesen 
  

 Személyes Ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben. Az Ön által leírt, bejelentett módon aláírt 
panaszt harmadik személy útján is átadathatja ügyintézőnknek. 
 

 1114 Budapest, Bartók Béla út 43. Bartók-Ház (Erste Bank fiók) – nyitvatartási időben 
 

 Személyesen történő panaszbenyújtás esetén az ELL biztosít az Ön számára egy 
formanyomtatványt, amely nyomtatványon benyújthatja panaszát, azonban ezen Panaszbejelentő 
nyomtatvány használata nem kötelező, panaszát Ön szabadon választott módon és formában is 
benyújthatja. 

 
Postán 
 

 Erste Lakáslízing Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Postacím: 1380 Budapest, Postafiók 
1179.  

 
Faxon 
 

 06 1 476 2875 
 

E-mailen 

 a panasz@ersteleasing.hu e-mail címen. 

 Tekintettel arra, hogy az ügyfelek biztonsága érdekében elektronikus levél útján kizárólag 
banktitkot nem tartalmazó általános választ tud adni, ezért az ELL az e-mailben megküldött 
panaszára a bejelentett levelezési címére postázza – banktitkot tartalmazó – írásos válaszát. 

 
Telefonon 
 

 07:00 - 21:00 óráig (hétfőtől péntekig) a Bank TeleBank hívószámán, 

 belföldről és külföldről a +361 298 0222-es telefonszámon 

 
 
A panasz bejelentéssel kapcsolatosan meghatalmazott is eljárhat. A meghatalmazást a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott közokirat, teljes bizonyító erejű 
magánokirat, illetve ügyvédi meghatalmazás formájában kell kiállítani. 
 
  

mailto:panasz@ersteleasing.hu


 

 

 
 3 / 5 

 

A panasz kivizsgálása 
 
Van-e díja a panasz kivizsgálásának? 
 
A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért az ELL külön díjat nem számol fel. 
 
Mi történik a panaszával? 
 
Az ELL a panaszt az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével vizsgálja ki és fogyasztóbarát 
módon mérlegeli. 
 
 A szóbeli - személyesen, valamint a telefonon közölt - panaszt az ELL azonnal megvizsgálja, és 

lehetőség szerint orvosolja.  
 
 A telefonon történő panaszbejelentéséről készült hangfelvételt öt évig megőrizzük, visszahallgatását 

biztosítjuk, illetve kérésére a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet 15 napon belül térítésmentesen a 
rendelkezésére bocsátjuk. 
 

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról, ha pedig a panasz kezelésével nem ért 
egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos banki álláspontról, ügyintézőnk jegyzőkönyvet vesz fel és – 
személyesen közölt panasz esetén - egy példányt átad Önnek. Telefonon közölt panasz esetén a 
jegyzőkönyvet a panaszra adott válasszal együtt küldjük meg Önnek. 
 
A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas: 
 

a) az Ön neve; 
b) az Ön lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d) a panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 

rögzítésével, annak érdekében, hogy panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen 
kivizsgálásra kerüljön; 

e) ügyfélszám; a panasszal érintett szerződés száma; 
f) az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ön aláírása; 
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 

 
Hol kerül panasza kivizsgálásra? 
 
A helyben (bankfiókban, személyes ügyfélszolgálaton, telefonon) nem megoldható, továbbá az írásban 
benyújtott panaszok az Ügyfélkapcsolati területhez kerülnek kivizsgálásra, megoldásra, ahol a panaszokat 
minél előbb rendezni kívánjuk. A megjelölt panaszkezelő szervek írásban érhetők el, a fentiekben megjelölt 
postacímeken. 
 
Mire van szükségünk panaszának gyors és pontos kivizsgálásához? 
 

 neve; 

 szerződésszám, ügyfélszáma; a finanszírozási szerződés/szerződések számát. 

 lakcíme, székhelye, levelezési címe;  

 telefonszáma; 

 értesítés módja; 

 panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 

 panasz leírása, oka; 

 panasszal kapcsolatos igénye; 

 a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; 

 meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; 

 a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 
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Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak, ha válaszunkat nem fogadja el? 
 
Elsődleges célunk, hogy mindkét fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült panaszügyeket. 
Ezért kérjük, hogy elsősorban panaszkezelést végző ügyfélszolgálatunknak jelezze azon észrevételét is, ha 
a panaszára adott válaszunkat nem tartja kielégítőnek, megfelelőnek és megnyugtatónak.  
 
Ezen túlmenően a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt törvényi válaszadási határidő 
eredménytelen eltelte esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:  
 
Fogyasztó esetén (fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső 
célok érdekében eljáró természetes személy): 
 
Egyedi jogvitának nem minősülő (a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésével kapcsolatos) panasz esetén: 

a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat (levelezési cím: 
Magyar Nemzeti Bank 1534 BKKP Pf. 777, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu). 

 
Egyedi jogvita (a Bank és az ügyfél közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és 
megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és annak joghatásainak megállapításával kapcsolatos 
panasz) esetén: 
 

a) a Pénzügyi Békéltető Testület - mint az MNB által működtetett szakmailag független 
testület - előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 
Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-80-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu), 

b)  Bírósági keresettel a területileg illetékes bírósághoz lehet fordulni. 
c)  Online úton kezdeményezett szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban pedig az Online 

Vitarendezési Platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr). 
 
Az Európai Parlament és Európai Tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU 
számú rendelete (Rendelet) létrehozta az Online Vitarendezési Platformot. Az online vitarendezési platform 
egy olyan egyablakos ügyintézési pont, ahol az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók 
online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvitáikat bírósági 
eljáráson kívül rendezhetik az Európai Unióban letelepedett szolgáltatókkal.  
 
A Rendelet hatálya kiterjed az Erste Bankra is, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online 
szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó az online 
vitarendezési platformon keresztül kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen 
megválasztott vitarendezési fórumnál, Magyarországon a Pénzügyi Békéltető Testületnél. 
 

Az Online Vitarendezési Platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr 

Felhasználói útmutató: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide 

Az Erste Bank e-mail címe: erste@erstebank.hu 

 
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt törvényi válaszadási határidő eredménytelen 
eltelte esetén kérelmére a Bank a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 
Fogyasztóvédelmi Központja eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi 
beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványokat költségmentesen megküldi az Ön 
részére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk a Pénzügyi Békéltető Testületnél nem tett általános 
alávetési nyilatkozatot.  
 
A formanyomtatványokat a Bank – amennyiben a Bank rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan 
elektronikus hozzáféréssel rendelkezik – elektronikus úton, más esetben postai úton költségmentesen, 
haladéktalanul megküldi. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide
mailto:erste@erstebank.hu
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Adatvédelmi kérdést érintő panaszával kapcsolatban: választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az 
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
 
Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén: 
 
Egyedi jogvita (a Bank és az ügyfél közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és 
megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és annak joghatásainak megállapításával kapcsolatos 
panasz) esetén: 
 
Bírósági keresettel a területileg illetékes bírósághoz lehet fordulni. 
 
Milyen nyilvántartást vezet az Erste Lakáslízing a hozzá beérkezett panaszokról? 

 
Az ELL a beérkezett ügyfélpanaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 
olyan elektronikus nyilvántartást vezet, amely lehetővé teszi: 
 

a) a panaszok téma szerinti csoportosítását 
b) a panasz okát képező tények és események feltárását és azonosítását, 
c) annak megvizsgálását, hogy a b. pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más 

eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra 
d) eljárás kezdeményezését a feltárt, b. pontban rögzített tények és események korrekciójára 
e) összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. 

 
Meddig köteles az Erste Lakáslízing megőrizni a panaszokat? 
 
Az ELL a panaszt és az arra adott választ 5 évig köteles megőrizni. 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
Erste Lakáslízing Zrt. 


