
Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (további-
akban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének rendjét - tekintettel a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, illetve a pénzügyi szervezetek panaszke-
zelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet rendelkezéseire – az alábbiak 
szerint határozza meg, és teszi közzé az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a honlapján.

A PANASZÜGYINTÉZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI ÉS A BEJELENTÉS MÓDJA

Elsődleges szempontunk, hogy szolgáltatásainkat, termékeinket az Ön megelégedésére fejlesszük 
és alakítsuk. Ebben kiemelt fontossággal bír az Ön észrevétele, panasza is, mivel ezek megismeré-
sével tudjuk szolgáltatásaink minőségét javítani.
Amennyiben Ön úgy véli, hogy működésünk során akaratunk ellenére esetlegesen sérelem érte, a 
következő lehetőségeket ajánljuk fel panaszának benyújtására:

Szóbeli panasz 
• személyesen vagy meghatalmazott1  útján: 
 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28., munkanapokon 8:00 – 16:00 között
• telefonon: Társaságunk Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a 06-1-888-0000-as telefon-

számon, hétfőn 08:00-20:00 között, valamint keddtől szombatig 08:00-18:00 között

Írásbeli panasz 
• személyesen, meghatalmazott2  vagy más által átadott irat útján:
 Oney Magyarország Zrt. 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.;
• postai úton: levelezési cím: Oney Magyarország Zrt. 1539 Budapest Pf.: 691;
• faxon: a 06-1-887-3999-es számon;
• e-mailen: oney@oney.hu (az Önök biztonsága érdekében elektronikus levél útján kizárólag 

banktitkot nem tartalmazó, általános választ tudunk adni. A panasz kivizsgálásának eredmé-
nyéről az Oney postai úton fogja Önt értesíteni. Az elektronikus levelezés üzemzavara esetén a 
probléma elhárításának befejezéséig honlapunkon és az ügyfélszolgálaton talál tájékoztatót az 
írásbeli panasz benyújtásának egyéb lehetőségeiről.)

Telefonon történő panaszkezelés esetén a hangfelvételt rögzítjük és azt öt évig megőrizzük. Kérésére 
biztosítjuk Önnek a hangfelvétel visszahallgatását, illetve térítésmentesen tizenöt napon belül rendelke-
zésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat az Oney nem számít fel. 

Panaszának kivizsgálásához kérjük, az alábbiak szerint járjon el: 
• Adja meg következő adatait: név, lakcím, egyéb elérhetőség; telefonszám, e-mail cím, 

(amennyiben rendelkezik ilyennel) ügyfél azonosító vagy hitelkártyaszám.
• Írja le a panasz alapjául szolgáló eseményt, intézkedést, vagy mulasztást lehetőleg minél 

részletesebben. Ehhez segítségére szolgál a Magyar Nemzeti Bank panaszfelvételre szol-
gáló nyomtatványa (2. sz. melléklet).

• Kérjük, a sérelmezett magatartás, tevékenység vagy mulasztás kapcsán az Ön birtokában 
lévő dokumentumok másolatát küldje meg részünkre.

A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA

Panasznak tekintünk minden olyan írásbeli (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai 
úton, telefaxon, elektronikus levélben történő) vagy szóbeli (személyesen vagy telefonon történő) 
közlést, amely az Oney bármely szervezeti egységének tevékenysége, mulasztása vagy bármely 
dolgozójának magatartása ellen érkezik.

Panaszának kivizsgálása, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az ügyfélszolgálat vagy az ügyfélszol-
gálat vezetője által kijelölt szervezeti egység feladata. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó 
körülmény figyelembe vételével történik és az Oney a panaszt fogyasztóbarát módon mérlege-
li. Szóbeli (azaz személyesen vagy telefonon jelzett) panaszát azonnal megvizsgáljuk, és szükség 
szerint orvosoljuk. Telefonon közölt panasz esetén az Oney az indított hívás sikeres felépülésének 
időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható.
Amennyiben személyesen, vagy telefonon jelzi panaszát munkatársainknak, és a kapott tájékozta-
tással nem elégedett vagy nem ért egyet, úgy jegyzőkönyvben (1. sz. melléklet) rögzítjük panaszát. 
Abban az esetben is jegyzőkönyvet veszünk fel, ha az eset természete miatt azonnal nem, csak ki-
vizsgálást követően van módunk a válaszadásra. A jegyzőkönyv másolati példánya Önt illeti, melyet 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadunk Önnek, telefonon közölt szóbeli panasz esetén 
írásbeli álláspontunkkal együtt, postai úton küldünk meg.

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas: 
a) az ügyfél neve; 
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rög-

zítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen 
kivizsgálásra kerüljön; 

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; 
f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és 

az ügyfél aláírása; 
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

A panasz közlése után legkésőbb 30 naptári napon belül küldjük meg Önnek a panasszal kapcsolatos, 
indoklással ellátott álláspontunkat. 

Az Oney a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.

ADATKEZELÉS

Az Oney a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti Öntől:  
a) neve; 
b) szerződésszám, ügyfélszám; 
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; 
d) telefonszáma; 
e) értesítés módja; 
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 
g) panasz leírása, oka; 
h) panaszos igénye; 
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok má-

solata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésére; 
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; 
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 

Az Oney az Ön adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A PANASZOK NYILVÁNTARTÁSA

Tájékoztatjuk arról, hogy az Oney az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását 
szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b) a panasz benyújtásának időpontját, 
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén an-

nak indokát, 
d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezését, továbbá 
e) a panasz megválaszolásának időpontját.

Tájékoztatjuk arról, hogy a panaszokat és az arra adott választ öt évig őrizzük meg és a Magyar 
Nemzeti Banknak kérésre bemutatjuk.

Milyen lehetőségei vannak, ha válaszunkat nem fogadja el?
Elsődleges célunk, hogy mindkét fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni a felmerült pa-
naszügyeket. Kérjük ezért, hogy elsősorban az Oney-nak jelezze azon észrevételét is, ha a panaszára 
adott válaszunkat nem tartja kielégítőnek, megfelelőnek és megnyugtatónak. A panasz elutasítása 
vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári nap eredménytelen eltelte esetén az alábbi jogorvos-
lati lehetőségeket veheti igénybe:

I. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 
megsértésének kivizsgálására:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Telefon: +36-80-203-776
Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem be-
nyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványok elérhetősége:
https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-kerelem-az-mnbhez-03-01-1.pdf, valamint átvehető 
Társaságunk Ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.), munkanapokon 8-16 óráig.

II. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szer-
ződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, amennyiben a Pénzügyi Bé-
kéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján Ön fogyasztónak minősül:

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +36-80-203-776
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése irányuló kérelem benyújtása céljára 
rendszeresített formanyomtatványok elérhetősége:
https://www.mnb.hu/letoltes/150-fogyasztoi-kerelem-2017-v2.pdf, valamint átvehető Társa-
ságunk Ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.), munkanapokon 8-16 óráig.

vagy 

a polgári perrendtartás szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság.

Tájékoztatjuk, hogy a Békéltető Testület határozata az Oney-ra nézve csak ajánlás, amennyiben az 
eljárás kezdetekor úgy nyilatkozunk, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el. Köte-
lezést tartalmazó határozattá akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor 
nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (aláve-
tés). Társaságunk általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határ-
idő eredménytelen eltelte esetén kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemze-
ti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem 
nyomtatvány költségmentes megküldését igényelheti az alábbi elérhetőségeken:
 telefonszám: 06-1-888-0000;
 levelezési cím: Oney Kft. 1539 Budapest Pf.: 691;
 e-mail cím: oney@oney.hu.

A kért formanyomtatványokat Társaságunk a rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan 
elektronikus hozzáféréssel rendelkező fogyasztó számára elektronikus úton, más esetben postai 
úton haladéktalanul megküldi.
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ONEY MAGYARORSZÁG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1-2 Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.  



I. SZÁMÚ MELLÉKLET

PANASZFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Panaszfelvevő neve:

A bejelentés módja: telefonon                  személyesen    

A bejelentő neve:

A bejelentő címe:

Bejelentő születési dátuma: 

Anyja neve:

Hitelügylet-azonosító:

A PANASZ LEÍRÁSA:

MEGTETT INTÉZKEDÉS:

A BEJELENTÉS IDŐPONTJA: 

Dátum: Óra, perc: 

A PANASZOS ALÁÍRÁSA 
(személyes bejelentés esetén):

A panaszfelvétel helye, 
a szervezeti egység vezetője:

   

   Aláírás
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A PÉNZÜGYI SZERVEZETHEZ 
(BANKHOZ, BIZTOSÍTÓHOZ, STB.) 

BENYÚJTANDÓ PANASZ
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉRE

FELEK ADATAI:

*személyesen tett panasz esetén

PANASSZAL ÉRINTETT PÉNZÜGYI SZERVEZET:

Név:

ÜGYFÉL

Név:

Szerződésszám/ügyfélszám:

Lakcím/székhely/levelezési cím:

Telefonszám:

Értesítés módja (levél, email):

Csatolt dokumentumok 
(pl. számla, szerződés, képviselő 
meghatalmazása)

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE (PL. FIÓKTELEP, KÖZPONT, SZÉKHELY, KÖZVETÍTŐ):*

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
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[A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A panasszal érintett szerve-
zetnek a panasz kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos 
álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje.]

PANASZ OKA:

II. A PANASZ RÉSZLETES LEÍRÁSA:

[Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön.]

Kelt:            
            Aláírás

PANASZOLT SZOLGÁLTATÁSTÍPUS (PL. LAKÁSHITEL, KGFB):

I. ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE:

Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén):

 

EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ MEGNEVEZÉSE:

• Nem nyújtottak szolgáltatást
• Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották
• Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást 
• A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották
• A szolgáltatást megszüntették
• Kára keletkezett
• Nem volt megelégedve az ügyintézés  

körülményeivel
• Téves tájékoztatást nyújtottak

• Hiányosan tájékoztatták
• Díj/költség/kamat változtatásával nem ért egyet
• Járulékos költségekkel nem ért egyet
• Egyéb szerződéses feltételekkel nem ért egyet
• Kártérítés összegével nem ért egyet
• A kártérítést visszautasították
• Nem megfelelő kártérítést nyújtottak
• Szerződés felmondása
• Egyéb panasza van

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
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