
 

 

 

When to use this form: Use this form if you: 

o live in one country in Europe* 
o have a complaint against a financial services provider in another country in Europe* 
o have complained to the provider but are still dissatisfied and 
o want to find out which out-of-court dispute resolution scheme might be able to resolve the dispute 
 

How to use this form: Please complete the information requested below, and e-mail or post the form to the 

relevant dispute resolution scheme in either: 

o your own country or  
o the country of the financial services provider   
There is a list of dispute resolution schemes in each country, and what they cover, at 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm It will help if you attach a copy of 

essential documents, in particular, of any written response the provider made to your complaint. 

 

What happens next: The dispute resolution scheme will tell you whether it, or some other scheme, might be 

able to resolve your complaint. The scheme that actually looks at your complaint may well ask you to complete 

a longer complaint form and will provide you with more information.  

 

Information about you 

The country you live in  

Your surname  

Your other names  

Your nationality  

Your full address 

 

 

 

Your daytime telephone number  

Your e-mail address  

Information about the financial services provider 

Its full name  

Type of business (e.g. bank, insurer)  

The full address of the office you dealt with 

 

 

The telephone number, fax number and e-mail 

address of that office (optional) 

 

The country that office is in  

Information about your complaint 

Brief summary of what the complaint is about 

 

 

 

 

 

Date of the facts that generated the dispute  

Reference of the contract, e.g. number of 

insurance policy   

 

Date you complained to the provider  

Date of provider’s last response  

* A Member State of the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway 

 
 
 
 
 

 

FIN-NET form for cross-border 
financial services complaints 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm


 

 

 

Akkor töltse ki a nyomtatványt, ha  

o az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik 
o olyan pénzügyi szolgáltatóval szemben van panasza, mely a fenti államok valamelyikében működik 
o kezdeményezte a panasz rendezését a pénzügyi szolgáltatóval, de az nem vezetett eredményre 
o meg szeretné tudni, melyik bíróságon kívüli vitarendezési fórum illetékes az ügyében 
 

Kérjük, töltse ki az alábbi nyomtatványt és e-mailen vagy postai úton küldje azt el annak az vitarendezési fórumnak, 

amely 

- az Ön országában működik 

- a pénzügyi szolgáltató országában működik 

Az alábbi linken megtalálja a hatáskörrel rendelkező vitarendezési fórumok listáját.   

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm. Kérjük, kérelméhez csatolja azon 

dokumentumok másolatát, amelyekre hivatkozni kíván az eljárás során, különösen a pénzügyi szolgáltató válaszát a 

panaszára. 

A következő lépésben a vitarendezési fórum tájékoztatni fogja, hogy ő maga, vagy másik fórum tud eljárni az 

ügyében. Az eljáró fórum további információkat kérhet Öntől a panaszára vonatkozóan. 

 

Személyes adatok 
Az ország, ahol Ön lakik  
Vezetéknév  
Utónév  
Nemzetiség  
Lakcím 
 

 

Telefonszám (napközbeni elérhetőség)  

E-mail cím  

A pénzügyi szolgáltató adatai 
Teljes neve  
Típus (bank, biztosító, stb.)  
A pénzügyi szolgáltató irodájának címe, 
mellyel kapcsolatban áll 

 

A pénzügyi szolgáltató elérhetősége (telefon, 
e-mail cím) 

 

Az ország, ahol a pénzügyi szolgáltató irodája 
működik 

 

A panasz adatai 
Rövid összefoglalás a panaszról 
 

 
 

 

A panasz alapjául szolgáló tények  
keletkezésének időpontja 

 

Szerződés száma, adatai  
Panaszbejelentés időpontja a  
pénzügyi szolgáltató felé  

 

A pénzügyi szolgáltató utolsó  
válaszának időpontja 

 

 

 
 
 
 
 

 

FIN-NET formanyomtatvány határon átnyúló 
pénzügyi jogvita rendezésére 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

