
Tájékoztató 
Panaszügyintézéssel kapcsolatban  

 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A HÓDinvest-FAKTOR Zrt-hez intézett esetleges panaszaival kapcsolatosan kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el: 
 
� Kérje ügyintézőnktől „A pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos viták rendezésére” 
elnevezésű nyomtatványt. 
� A nyomtatvány panaszának leírását és igényének megjelölését szolgálja. A nyomtatvány értelemszerű kitöltését követően csatolja 
a kitöltött nyomtatványhoz a panaszát alátámasztó dokumentumokat (lehetőleg másolatban), a nyomtatvány benyújtását vagy 
elküldését igazoló másolatot és egyéb dokumentumot pedig őrizze meg! Panaszát a nyomtatványtól eltérő írásbeli formában is 
azonosan kezeljük, nem írásbeli panasztétel esetén pedig az arról készült jegyzőkönyvet vesszük alapul panasza kezeléséhez. 

Panaszát választása szerint előterjesztheti 

� írásban:  
� személyesen vagy más által átadott irat útján, 
� postai úton (HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (Hódmezővásárhely, Medgyessy F. u. 6/C fsz. 5.) levelezési címen, 
� elektronikus levélben - folyamatosan, nyitvatartási időtől függetlenül az alábbi e-mail címen: hodfaktor@invitel.hu 

� telefonon: 
� Nyitvatartási időben hétköznap 9.00-17.00 óráig az alábbi telefonszámon: +36 62/220-780, szerdai napokon 8.00-20.00 

óráig az alábbi telefonszámokon:+36 62/220-780 nyitvatartási időben; +36 30/791-8215 rögzített vonalon nyitvatartási 
időn kívüli időpontban.  

� szóban: 
� Nyitvatartási időben hétköznap 9.00-17.00 óráig a HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. székhelyén, 6800 Hódmezővásárhely, 

Medgyessy F. u. 6/C fsz. 5. szám alatt. 

Társaságunk a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel határidőn belül 
teljesítve válaszolni fog Önnek. 
A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal próbáljuk orvosolni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy 
a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodunk a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában történő 
továbbításáról. 
Társaságunk a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, és azt írásba foglalva 
továbbítja a panaszos részére. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg tájékoztatjuk a panaszost a rendelkezésére álló 
igényérvényesítési és további jogorvoslati lehetőségekről. 
Felhívjuk panasz elutasításával kapcsolatosan figyelmét, hogy Társaságunk panaszra adott válaszában figyelmet kiemelten felhívó 
módon megadja az esetleges további sérelme orvoslásával kapcsolatos pontos tájékoztatást, a következő pontban foglalt 
lehetőségek közül konkrétan is megjelölve az igénybe vehető fórumo(ka)t. 

Arra a nem várt esetre, amennyiben fogyasztóként panaszára nem kap határidőben választ, tájékoztatjuk, hogy válaszunk bevárása 
nélkül is fordulhat 

� a Pénzügyi Békéltető Testülethez (Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, telefonszám: 06-40-203-776, E-
mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz, amennyiben a panasz a szerződés 
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos 
jogvita rendezésére irányult; 

� Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához (Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, 
telefonszám: 06-40-203-776, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult. A fogyasztóvédelmi eljárás a jogsértés bekövetkezését 
követő három éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. 
Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem 
kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 

� Amennyiben Ön fogyasztónak nem minősül, a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mind a panasz formanyomtatványát, mind a válaszunk vagy annak elmaradása esetére rendszeresített 
pénzügyi fogyasztóvédelmi beadványt a www.hodfaktor.hu címen elérhető honlapunk Hirdetmények menüpont alatt elektronikus és 
(székhelyen) ügyfélszolgálati elérésén kívül, kérésére Társaságunktól költségmentesen postai úton megkapja.  

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el. 
  

Tisztelettel: 
 HÓDinvest-FAKTOR Zrt. 


