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Iktatószám/Registration no.: RKR-..…………/………. 

 

 

KÁRTYAHASZNÁLATBÓL ADÓDÓ REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSE 
COMPLAINT REPORT RELATED TO CARD USE 

 

Kártyabirtokos neve/Card holder’s name: ..................................................................................................................... 

Kártyaszám/Card number:  

            – * * * * * * –         

Lejárat/Expiry: .................................................................................................................................................. 

Kártyabirtokos telefonszáma/ Card holder’s phone number: …...……………………………………...……………… 

 

A vitatott tranzakciók/Disputed transactions: 

 

Tranzakció dátuma  
Transaction date 

Tranzakció összege eredeti devizanemben  
Transaction amount in original currency 

Elfogadóhely neve     
Name of accepting location   

 

    

      

      

      
 

Több tranzakció esetén külön tranzakciós lista csatolása szükséges. 
For multiple transactions a separate transaction list should be attached. 

 

 

Kérjük, az alábbiak közül egyet jelöljön X-szel/Please select one of the following by placing an X in the appropriate 

box: 

 

 A fenti tranzakció során az ATM nem adott ki, vagy csak részben adta ki a készpénzt.  
During the above transaction the ATM failed to dispense the full or partial amount of cash requested. 

 

Kért összeg/Requested amount: …………………………………………………………………………………. 

Kapott összeg/Received amount: ………………………………………………………………………………... 
  

 A tranzakció során a terminálnál hiba lépet fel, ezért meg kellett ismételni a fizetési műveletet. 
During the transaction terminal error occurred requiring a repeat payment transaction 

 

 Csak ...................................... összeget írtam alá, de a terhelés ..................................... összegről szól.  

(lásd a mellékelt nyilatkozatot). 
I only signed for the amount ......................................, but .....................................  was debited. (See the attached 

statement). 

 

 A fent említett összeget készpénzzel/másik bankkártyával (száma: ……………………………) 

egyenlítettem ki. (csatolni szükséges a készpénzfizetési vagy bankkártyás bizonylatot)  
The above amount was paid by cash/another bank card (number: ……………………………). (Cash or bank card 

receipt to be attached.) 

 

 



 

2 

 

 

 Az adott árut/szolgáltatást a kártyaszámom megadásával megrendeltem. A szállítási határidő 

............................ volt. A kereskedő a szállítási kötelezettségének a mai napig nem tett eleget. A 

kereskedővel a kapcsolatot ........................... telefonon/írásban felvettem (dokumentum mellékelve), de 

ez nem vezetett eredményre. 
A specific product/service was ordered by providing my card number. The delivery date was .............................  The 

merchant has failed to deliver to date. I contacted the merchant  ........................... by phone/in writing (document 

attached), without any success. 

 

 Az adott árut / szolgáltatást a kártyaszámom megadásával rendeltem meg, azonban nem azt kaptam, 

amit kértem. Az ezt igazoló bizonyítékokat mellékelem. 
A specific product/service was ordered by providing my card number, but I failed to receive what I requested. 

Appropriate proof is attached. 

 

 A szolgáltatást (előfizetés, szállásfoglalás stb.) kártyaszámom megadásával megrendeltem, azonban azt 

írásban/telefonon lemondtam a kereskedő Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően 

…………………….-án/én. Lemondás száma: ………………………………………  

A specific service (subscription, accommodation booking, etc.) was ordered by providing my card number, and 

cancelled in writing/by phone in accordance with the merchant’s General Terms and Conditions on ……..………… 

(date). Cancellation number: …….……………………. 

 

 Az autókölcsönzőtől utólag beérkezett tranzakciót nem ismerem el / csak részben ismerem el. 

Részösszegre vonatkozó kifogás esetén a kifogásolt összeg: ………………………. Az autókölcsönző 

céggel a kapcsolatot ………………..-án/én telefonon/írásban felvettem (dokumentumok mellékelve), de 

ez nem vezetett eredményre. 
I fully / partially refuse to acknowledge a transaction subsequently processed by the car rental company. If the 

complaint concerns a subtotal, the objected amount is: ………………………. I contacted the car rental company on 

………………………. (date) by phone/in writing (documents attached), without any success. 

 

 A vitatott tranzakciót nem végeztem el, nem írtam alá és nem járultam hozzá. Sem telefonon, sem 

Interneten, sem postai úton nem rendeltem és természetesen árut sem vettem át.  (a panasz előzetes 

feltétele a bankkártya tiltása) 
I did not carry out, sign or approve the disputed transaction. I did not place any order via phone, internet or post and 

consequently did not receive any goods either. (Complaint to be submitted subject to cancellation of bank card.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ/MANDATORY TO COMPLETE  

  
Bankkártyáját elvesztette/ellopták?/Has your bank card been lost / stolen? 

 igen/yes Mikor került ki a birtokából a bankkártya: …………………….……………….……………… 

 nem/no  Date on which you lost possession of bank card: …………………………….………..….………………….. 

 

Amennyiben a kártyát elvesztette/ellopták, hol és miként észlelte az eltűnést/lopást?  

If your card is lost / stolen, where and how was it discovered?   

………………………………………………………….……………………………………………….……...………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Rendőrségi feljelentést tettem. Csatolom a feljelentés másolatát. 
I have reported the incident to the police. Copy of the report attached.  
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és 

valamennyi rendelkezésemre álló, a panasz jogosságát alátámasztó dokumentumot csatoltam a 

reklamációhoz. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részletes kivizsgálást megelőzően jóváírásban 

részesültem, ugyanakkor az egyedi vizsgálat megállapította, hogy reklamációm nem volt jogos és így az a 

Bank által elutasításra került, úgy a Bank jogosult a jóváírt összeggel a jóváírás értéknapjával megterhelni a 

Bank által vezetett bármely bankszámlámat. 
I declare under penalty of perjury that the information provided in this form is true and accurate, and all available documents to 

support my complaint have been duly attached. I acknowledge that in the event of any amount credited to me preceding a 

detailed investigation eventually proving my complaint unjustified and thus rejected, the Bank shall be entitled to debit such 

amount against any of my accounts managed by them with effect on the credit date.    

  

Tudomásul veszem, hogy panaszom végleges elbírálása a kifogásolt tranzakció(k) esetében – Bankon kívül 

álló okból – a Nemzetközi Kártyaszervezetek szabályai szerint a lefolytatandó kivizsgálási eljárás keretében, 

a kereskedő válaszától függően legalább 45 nap, de akár 120 napig is eltarthat. 
I understand that a final decision regarding my complaint as a result of the objected transaction(s) may take minimum 45 days, 

but possibly up to 120 days due to reasons beyond control of the Bank in accordance with the rules of the International Card 

Organizations relevant for investigation proceedings, subject to the merchant’s response.  

 

 

Kelt/Dated: .................................................. 

 

  ………………………...…………………… 

  Kártyabirtokos aláírása/Card holder’s signature 

 

 

Panasz átvevője/Complaint received by: 

 

 

 

  

 ……………………………………….. ……………………………………….. 

 Név/Name Aláírás/Signature 
 

 

 

 

  p.h./stamp 

 

 

Egyéb/Panasz részletes leírása! (hogyan észlelte, kik férhetnek hozzá a bankkártyához vagy annak 

adataihoz, stb.) 
Detailed description of the complaint/other: (How it was discovered, who could have accessed the bank card / card details, etc.)  

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


