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1. Általános rendelkezések 

 
A Santander Consumer Finance Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
módosított 1996. évi CXII. törvény - továbbiakban: Hpt. - 207. §-ában foglalt rendelkezések 

alapján, a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó 
általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint foglalja Üzletszabályzatba. 
 
A Santander Consumer Finance Zrt. a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazása, illetve a 
részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységei tekintetében – különösen 
azonosítási és bejelentési kötelezettségei körében – mindenkor a hatályos pénzmosás 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint jár el. 

 

 
1.1 Alkalmazási kör 

 
1.1.1 Jelen szabályzat alkalmazásában: 

a) felek: 
 az Üzletfél és 
 a Santander Consumer Finance Zrt. 

b) Üzletfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni 
vállalkozó, továbbá magánszemély, aki/amely részére a Santander Consumer 
Finance Zrt. pénzügyi szolgáltatást nyújt. 

 
1.1.2 A Santander Consumer Finance Zrt. és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmát és a 
jogviszonyból eredő és ahhoz kapcsolódó részletszabályokat az egyes ügylettípusokra vonatkozó 
keret- vagy egyedi szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a 

kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan jogszabály, egyedi szerződés, illetve ahhoz 
szorosan kapcsolódó ún. Szerződés Általános Feltételei kifejezetten nem rendelkezik. 
 
1.1.3 A Santander Consumer Finance Zrt. által végzett pénzügyi szolgáltatásokra az 
Üzletszabályzatnak az adott tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezései az irányadóak. 
Azokban a kérdésekben, amelyeket a speciális rendelkezések nem szabályoznak másként, a jelen 
Üzletszabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

1.1.4 Ha a Santander Consumer Finance Zrt. a pénzügyi szolgáltatások keretében az egyes 
ügyletek vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, 
akkor az azokban foglaltak az irányadóak és a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek 
alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése 
hiányában kerülhet sor. 
 
1.1.5 Ha az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem a jelen Üzletszabályzat, sem egyedi 
szerződés, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó ún. Szerződés Általános Feltételei nem rendelkeznek, 
akkor a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. 
 
 
1.2 Az Üzletfelek tájékoztatása, az Üzletszabályzat nyilvánossága és megváltoztatása 
(Hpt. 203. §) 
 

1.2.1 A Santander Consumer Finance Zrt. Üzletfeleit, illetve jövőbeni Üzletfeleit egyértelműen és 
közérthetően tájékoztatja a Santander Consumer Finance Zrt. által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról. 

 
1.2.2 Az 1.2.1 pontban meghatározott tájékoztatást a Santander Consumer Finance Zrt. az 
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszti, valamint az 
Üzletfél kívánságára azt ingyenesen az Üzletfél rendelkezésére bocsájtja, elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatás nyújtása esetén az Üzletfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, 

elektronikus úton is elérhetővé teszi. 
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1.2.3 A Santander Consumer Finance Zrt. az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben 
Hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén 
folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi: 
 

a) általános szerződési feltételeit is tartalmazó Üzletszabályzatát, 

b) az Üzletfelek számára ajánlott, a Santander Consumer Finance Zrt. részére engedélyezett és 
általa nyújtott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos 
szerződési feltételeket, 

c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Üzletfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi 
kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét. 

 
1.2.4 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre 
bocsájtja: 

 
a) Üzletszabályzatát, továbbá 
b) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. 
 

1.2.5 Folyamatos szerződések esetében a Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél részére 
a) legalább évente egy alkalommal, valamint 
b) a szerződés lejártakor 

egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küld. 
 

A számláról megküldött kimutatást - az Üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az Üzletfél a kézbesítéstől számított hatvan napon 
belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. 

 
Az Üzletfél - saját költségére - a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről 

kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Santander Consumer Finance Zrt. legkésőbb kilencven 
napon belül köteles az Üzletfélnek írásban megküldeni. 

 
1.2.6 A Santander Consumer Finance Zrt. a részére engedélyezett és általa nyújtott pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy minősített elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti 
példányát a Santander Consumer Finance Zrt. köteles az Üzletfélnek átadni. (Hpt. 210. § (1) bek.) 

 

1.2.7 A Santander Consumer Finance Zrt. a részére engedélyezett és általa nyújtott pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésében jogosult és köteles egyértelműen 
meghatározni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, ideértve a késedelmes 
teljesítés jogkövetkezményeit is. (Hpt. 210. § (2) bek.) 

 
1.2.8 A kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt a Santander Consumer Finance Zrt. csak 
akkor módosíthatja egyoldalúan, az Üzletfél számára kedvezőtlenül, ha szerződés ezt - külön 

pontban - a Santander Consumer Finance Zrt. számára meghatározott feltételek, illetve 
körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszi. (Hpt. 210. § (3) bek.) 

 
1.2.9 Az Üzletszabályzat kamatot, díjat vagy egyéb feltételeket érintő - az Üzletfél számára 
kedvezőtlen - módosítását a Santander Consumer Finance Zrt. a módosítás hatálybalépését tizenöt 
nappal megelőzően, Hirdetményben teszi közzé, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása 
esetén az Üzletfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető, elektronikus úton is elérhető 

módon. 
 

1.2.10 A folyamatban levő ügyekben -  a Santander Consumer Finance Zrt. ellenkező értesítése 
hiányában – a mindenkor érvényes Üzletszabályzat az irányadó. A Santander Consumer Finance 
Zrt. általános szerződési feltételei (Üzletszabályzata) elfogadásának tekinti, ha arra az Üzletfél a 
kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban nem tesz észrevételt. 

 
1.2.11 Amennyiben az Üzletfél a tervezett módosítást nem fogadja el, a Santander Consumer 

Finance Zrt. jogosult az Üzletféllel korábban megkötött szerződéseit – ha azok feltételei a 
módosítással összefüggésben jelentős mértékben változnának – az egyes szerződésekben 
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meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel 
felmondani. 

 
 
1.3 A teljesítés helye, ideje, módja 

 
1.3.1 A Santander Consumer Finance Zrt. fizetés teljesítésének helye a Santander Consumer 
Finance Zrt. és az Üzletfél kapcsolatában a Santander Consumer Finance Zrt-nek az a szervezeti 
egysége, ahol az Üzletfél szerződést kötött vagy ahol részére a pénzügyi szolgáltatást a Santander 
Consumer Finance Zrt. nyújtja. 

 
1.3.2 Az Üzletfél fizetéseit előzetes írásos rendelkezésének megfelelően elsősorban a Santander 
Consumer Finance által előnyomott, az Üzletfél részére postai úton megküldött vagy személyesen 

részére átadott postai készpénz-átutalási megbízás útján vagy banki átutalással teljesítheti. Az 
Üzletfél által erre adott felhatalmazás alapján a tartozás beszedésére a Santander Consumer 
Finance Zrt. azonnali vagy csoportos beszedési megbízás útján is intézkedhet. Ha a teljesítés 
Üzletfél által előzetesen választott módja bármely akadályba ütközik, ez nem mentesíti az 
Üzletfelet a szerződésszerű teljesítés alól, az akadály észlelését követően - annak okától 
függetlenül - a befizetés más módon történő teljesítéséről haladéktalanul intézkedni köteles. 
Amennyiben a felsorolt teljesítési módok akadályba ütköznek, úgy az Üzletfél befizetéseit egyéb 
olyan úton is teljesíteni köteles, amely alkalmas arra, hogy a befizetett összeg az Üzletfél 
Santander Consumer Finance Zrt-nél vezett hitel/kölcsön-jellegű számláján jóváírásra kerülhessen. 

 
1.3.3 Az Üzletfél fizetési teljesítéseinek az esedékesség napjáig be kell érkeznie a Santander 
Consumer Finance Zrt. pénforgalmi számlájára. Az esedékesség időpontját megelőzően beérkezett 
teljesítéseket a Santander Consumer Finance Zrt. az esedékesség napjával írja jóvá, ezen 
befizetések után a Santander Consumer Finance Zrt. kamatot nem fizet, illetve az esedékesség 

napjáig az Üzletfél terhére előírt kamatot ebben az esetben is felszámítja. A beérkezett 
teljesítéseket a Santander Consumer Finance Zrt. csak abban az esetben tekinti előtörlesztésnek, 
illetve előteljesítésnek, amennyiben erről, illetve ennek mértékéről az Üzletfél előzetesen, legalább 
az előtörlesztést, illetve előteljesítést 8 nappal megelőzően írásban értesítette a Santander 
Consumer Finance Zrt-t, ennek hiányában a beérkezett teljesítéseket az esedékességkor, az 
esedékes összegnek megfelelő mértékben, folyamatosan írja jóvá az Üzletfél tartozására. 
Amennyiben az előtörlesztési, illetve előteljesítési célú fizetési teljesítés, illetve az előtörlesztési, 
illetve előteljesítési szándék beérkezése között 8 munkanap nem telt el, ebben az esetben a 

Santander Consumer Finance Zrt. az előtörlesztést, illetve előteljesítést legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított 8. munkanapon veszi figyelembe.  
 
 
1.4 Csoportos beszedési megbízás 
 
1.4.1 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél felhatalmazása alapján jogosult az Üzletféllel 

szembeni követeléseit csoportos beszedési megbízás útján beszedni az Üzletfél bármely, a 
felhatalmazásban megjelölt hitelintézetnél vezetett bankszámlája terhére.  
1.4.2 Az Üzletfél értesítése a megbízás alapjául szolgáló számla vagy más okmány továbbításával 
végezhető el. A Santander Consumer Finance Zrt. a számlát vagy más okmányt legkésőbb a 
terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően köteles az Üzletfél részére megküldeni. A 
Santander Consumer Finance Zrt. a rendszeresen azonos (pl. havonta állandó) összegű megbízás 
esetében évente egy alkalommal, változó összegű megbízás esetében az azt igazoló okmány (pl. 

számla) megküldésével értesíti az Üzletfelet. 
1.4.3 A Santander Consumer Finance Zrt. - az Üzletfél bankszámláját vezető hitelintézet által az 
Üzletféltől átvett és befogadott felhatalmazás alapján küldött értesítésre - a felhatalmazás 
tudomásul vételéről vagy visszautasításáról értesíti az Üzletfelet. A felhatalmazást a Santander 
Consumer Finance Zrt. is eljuttathatja az Üzletfél számláját vezető hitelintézethez. A csoportos 
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást az Üzletfél kizárólag a Santander Consumer 
Finance Zrt. előzetes írásos beleegyezésével vonhatja vissza, illetve módosíthatja. 
 

1.4.4 Amennyiben tartozásának fennállása alatt az Üzletfél felhatalmazásban szereplő 
bankszámlájának száma megváltozna, köteles azt legalább 8 munkanappal a változást megelőzően 
a Santander Consumer Finance Zrt-nek írásban bejelenteni és az új bankszámlára vonatkozó 
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felhatalmazó levelet a Santander Consumer Finance Zrt-hez, illetve az Üzletfél új számláját vezető 
hitelintézethez ugyanezen határidőn belül eljuttatni. Amennyiben az Üzletfél a csoportos beszedési 
megbízásról más fizetési módra kíván áttérni, köteles ezen szándékát legalább 8 munkanappal 
megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt-nek írásban bejelenteni, a Hirdetményben rögzített 
költségek megfizetése mellett. A bankszámla megszüntetéséről vagy a felhatalmazás 

visszavonásáról ezt követően intézkedhet. 
 

 
1.5 Közreműködő igénybevétele 
 

1.5.1 A Santander Consumer Finance Zrt. jogosult harmadik személy közreműködését igénybe 
venni, ha ez az Üzletféltől kapott megbízás teljesítéséhez, a Santander Consumer Finance Zrt. saját 
követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelmében szükséges. 

 
1.5.2 A Santander Consumer Finance Zrt. az általa igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha 
saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, Üzletszabályzat, nemzetközi 
szerződés, szabályzat, szokvány vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, 
a Santander Consumer Finance Zrt. felelőssége is ehhez igazodik. 

 
 
1.6 A Santander Consumer Finance Zrt. felelőssége 
 

1.6.1 A Santander Consumer Finance Zrt. üzleti tevékenysége során mindenkor az Üzletfél 
érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével és a tőle elvárható 
szakmai gondossággal jár el. 
 
1.6.2 A Santander Consumer Finance Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás 

teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet 
során alkalmazott gondos vizsgálattal sem lehet felismerni. 
 
1.6.3 A Santander Consumer Finance Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt 
következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Santander Consumer Finance 
Zrt-nek nincs lehetősége (vis maior). 
 
1.6.4 Nem felel a Santander Consumer Finance Zrt. az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének 

elmaradásáért, ha a teljesítést az Üzletfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik 
személy felróható magatartása akadályozza. 
 
1.6.5 A Santander Consumer Finance Zrt. felelősségének a jelen Üzletszabályzatban foglalt 
korlátozása vagy kizárása nem érinti a Santander Consumer Finance Zrt.-nek azt a felelősségét, 
amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni. 

 

 
1.7  A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok 

 
1.7.1 A Santander Consumer Finance Zrt. a késedelmesen teljesítő természetes személy Üzletfél 
adatait a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban 
Hpt.) alapján jelenti a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban KHR) felé, amennyiben: 
 

(a) az Üzletfél fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem 
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes 
legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem 
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt (Hpt. 130/C § (1) bekezdése), 
vagy 

 
(b) a szerződés megkötésének kezdeményezése során az Üzletfél valótlan adatot közöl, hamis 

vagy hamisított okiratot használ (Hpt. 130/D. § (1) bekezdése). 
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Az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélése és ezáltal a hitelezés szélesebb 
körű lehetővé tétele, valamint a pénzügyi intézmények biztonságosabb működése érdekében a 
hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. 
 
1.7.2 A Santander Consumer Finance Zrt. az 1.7.1 pont szerinti adatátadás esetén a természetes 

személy Üzletfél Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 pontja szerinti adatait, továbbá a Hpt. 
3. § (1) bekezdésének b-c, és e-f, pontjában meghatározott szolgáltatásra, illetve annak 
kezdeményezésére vonatkozó szerződési adatokat továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
felé, aki azt jogosult további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadni.  
 
1.7.3  Amennyiben az Üzletfél vállalkozás, ebben az esetben a Santander Consumer Finance Zrt. 
az Üzletfél Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének 2.1 pontja szerinti adatait, továbbá a Hpt. 3. § 
(1) bekezdésének b-c, és e-f, pontjában foglalt meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési 

adatokat továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás felé. 
 
1.7.4 Az Üzletfél jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és 
ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A Santander Consumer Finance Zrt. a 
tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 
két munkanapon belül továbbítja, amely öt napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a 
Santander Consumer Finance Zrt-nek, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, 
tértivevényes levélküldemény formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül 
eljuttatja az Üzletfélnek. A tájékoztatás az Üzletfél számára évente egy alkalommal díjtalan.  
 
1.7.5 Az Üzletfél kifogást emelhet adatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt 
átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a 
referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. Az Üzletfél a kifogást közvetlenül a Santander 
Consumer Finance Zrt-hez vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A Santander 

Consumer Finance Zrt. illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak 
kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről az Üzletfelet 
írásban, tértivevényes levélküldemény formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon 
belül tájékoztatni. 
 
1.7.6 Az Üzletfél adatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése 
céljából a Santander Consumer Finance Zrt. és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet 
indíthat. A keresetlevelet az 1.7.5 pontban megjelölt tájékoztató levél kézhezvételét követő 

harminc napon belül az Üzletfél lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. Az Üzletfelet a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a 
Santander Consumer Finance Zrt., illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az 1.7.4, vagy 1.7.5 
pontokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél 
benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő 
leteltétől kell számítani. 

 

 
2. A Santander Consumer Finance Zrt. üzleti kapcsolatainak általános szabályai 
 
 
2.1 Hirdetés, együttműködés, tájékoztatás, értesítés 
 
2.1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. Üzletfele írásban tett, egyértelmű, kifejezett 

rendelkezéssel kizárhatja, hogy a Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél részére közvetlen 
postai vagy elektronikus levelezési úton  reklámanyagot küldjön (Hpt. 201. § (5) bek.).  
 
2.1.2 A Santander Consumer Finance Zrt. és az Üzletfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen 
együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. 
 
2.1.3 Az Üzletfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően írásban tájékoztatni a 
Santander Consumer Finance Zrt-t a fennálló kapcsolatuk szempontjából jelentős körülményekről, 

tényekről (pl. csőd-, felszámolási- eljárás, végelszámolás kezdeményezése, végrehajtási eljárás 
megindulása vagy ezek veszélye, magánszemélyeknél munkaviszony megszűnése), adatokról – 
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különösen az Üzletfél azonosításához szükséges adatokról (pl. KSH-szám, adószám, TB-szám, 
cégjegyzékszám, székhely, levelezési cím stb.) – illetve azok változásáról. 
 
2.1.4 A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik különösen az Üzletfél személyét, jogi helyzetét 
azonosító adatait érintő változásra, címváltozásra és a bejelentett képviselő(k) személyének 

megváltozására. 
 
A tájékoztatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetve félrevezető 
tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Üzletfelet terheli, azokért a 
Santander Consumer Finance Zrt. nem felel. 
 
2.1.5 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, 
ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az 

Üzletfél írásban – legalább a neve, születési dátuma, édesanyja neve és szerződésszáma 
(hivatkozási száma) egyidejű feltüntetése mellett - megadott részére. Ilyen cím hiányában a 
Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél általa ismert címére küldi az iratokat. A Santander 
Consumer Finance Zrt. a címváltozás nem megfelelő formában történő bejelentése, vagy 
bejelentésének elmulasztása esetén jogosult küldeményeit az Üzletfél utoljára szabályszerűen 
bejelentett címére küldeni. 
 
Amennyiben a Santander Consumer Finance Zrt. rendelkezésére egyáltalán nem áll semmilyen cím, 
vagy az Üzletfél a bejelentést elmulasztja, illetve nem az előírt formában teljesíti, az értesítés 
elmaradásából származó károkért a Santander Consumer Finance Zrt. nem felel, az okozott kárt az 
Üzelfélre áthárítja. 
 
2.1.6 A Santander Consumer Finance Zrt. nem felel azért, ha az Üzletfél által megadott név, cím 
pontatlansága, változása miatt, vagy más, a Santander Consumer Finance Zrt-n kívül álló okból a 

kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. 
 
Az Üzletfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az 
Üzletfelet terhelik és azonnal esedékessé válnak. 
 
2.1.7 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél részére szóló azon iratokat, amelyek 
kézbesítésének tényéhez jogi hatály fűződik, tértivevénnyel adja postára. Azon küldeményeket, 
amelyek kézbesítésének tényéhez jogi hatály nem fűződik, a Santander Consumer Finance Zrt. 

nem köteles tértivevénnyel postára adni. Ezen utóbbi esetben az elküldést megtörténtnek kell 
tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Santander Consumer 
Finance Zrt. birtokában van, és az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a 
Santander Consumer Finance Zrt. által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 
 
2.1.8 A fenti szabály nem vonatkozik a bankjegyekre, az értékpapírokra, valamint egyéb, értéket 
képviselő okmányokra vagy más olyan küldeményre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott 

biztonsággal kell kezelni. A Santander Consumer Finance Zrt. ilyen esetben a tőle elvárható 
gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt. A továbbítás az Üzletfél költségére és 
veszélyére történik. 
 
2.1.8.1 Tértivevénnyel postára adott küldemények esetén a kézbesítés időpontja az Üzletfél – 
illetve meghatalmazottja, a helyettes átvevő vagy a közvetett kézbesítő – által igazolhatóan 
megtörtént átvételi időpont. Amennyiben az Üzletfél részére tértivevénnyel megküldött irat a 

Santander Consumer Finance Zrt-nek fel nem róható ok miatt „nem fogadta el”, „nem kereste”, 
„elköltözött”  vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, ez esetben belföldi cím esetén a postai 
kézbesítés megkísérlésének napját követő 5., európai cím esetén a postai kézbesítés 
megkísérlésének napját követő 10., Európán kívüli cím esetén a postai kézbesítés megkísérlésének 
napját követő 20. naptári nap elteltével a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult úgy tekinteni, 
hogy a küldeményt az Üzletfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént.     
 
Amennyiben a Santander Consumer Finance Zrt. a küldeményt nem tértivevénnyel adja postára, 

úgy belföldi cím esetén a postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást követő 10., 
Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20.  naptári nap elteltével úgy tekinti, hogy az 
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írásos értesítést az Üzletfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént, függetlenül a küldemény 
kézhezvételének tényleges időpontjától, illetve eredményétől; ellenbizonyításnak helye nincs.  
 
A küldeményben foglalt jognyilatkozat a kézbesítés napján, illetve vélelmezett kézbesítés esetén a 
fentiekben megjelölt napon hatályosul, a kézbesítés időpontjától számított határidők ezen naptól 

kezdődnek. A küldeményben foglalt jognyilatkozat érvényességét nem érintik a küldemény 
keltezésétől a kézbesítésig bekövetkezett események, a jognyilatkozat megadásához szükséges 
feltételek meglétét, a jognyilatkozat ezen alapuló érvényességét a küldemény keltezésének 
napjával fennálló állapot szerint kell figyelembe venni. 
 
2.1.8.2 Az értesítések közvetlen átvétel céljából az Üzletfél részére nyitott postázó szekrénybe a 
Santander Consumer Finance Zrt. által elhelyezett értesítéseket az elhelyezést követő munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. 

 
2.1.9 A Santander Consumer Finance Zrt. a közleményének az ügyfélforgalom részére nyitva álló 
helyiségeiben történő kifüggesztése útján is értesítheti Üzletfeleit abban az esetben, ha a 
Hirdetményben foglaltak az Üzletfelek széles körét érintik. 
 
A Santander Consumer Finance Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (Üzletszabályzatának) és 
Hirdetményének változásairól kifüggesztés útján értesíti az Üzletfeleit. 
 
2.1.10 A Hirdetményt azon a munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelőző 
munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént. 
 
2.1.11 A Santander Consumer Finance Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél tudomásul vette 
és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 15 napon belül nem érkezett 
az Üzletféltől írásbeli észrevétel vagy kifogás. 

 
Az Üzletfél köteles 15 napon belül írásban értesíteni a Santander Consumer Finance Zrt-t, ha 
valamely általa a Santander Consumer Finance Zrt-től várt értesítés nem érkezett meg, különösen, 
ha az értesítés megbízás teljesítésére vagy pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E határidő 
elmulasztásának következményei az Üzletfelet terhelik; a Santander Consumer Finance Zrt. nem 
felel a 15 napot meghaladó késedelemből eredő kárért. 
 
2.1.12 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt. részére szóló küldeményeket a Santander 

Consumer Finance Zrt. székhelyére vagy a Santander Consumer Finance Zrt. által egyébként erre a 
célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. 
 
A Santander Consumer Finance Zrt-hez érkezett küldemények érkezési idejére a Santander 
Consumer Finance Zrt. nyilvántartása az irányadó. 
 
2.1.13 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt-vel szembeni tartozásának fennállása alatt 

köteles minden év június 30. napjáig a Santander Consumer Finance Zrt. rendelkezésére bocsátani 
az éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), továbbá a 
Santander Consumer Finance Zrt. kérésére évközben is köteles megadni a vagyoni-, pénzügyi-, 
jövedelmi- helyzetét egyértelműen megítélhetővé  tevő információkat. 
 
 
2.1.14 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt.-vel szembeni tartozásának fennállása alatt 

előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Santander 
Consumer Finance Zrt-t 
 
  az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, 

  ha csőd- vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek 
a jogszabályi feltételei fennállnak, 
  ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás 
megindítását kezdeményezte vele szemben, 

  ha gazdasági társaságot akar létrehozni vagy vagyonának egy részét gazdasági 
társaságba akarja bevinni, továbbá ha valamely gazdasági társaságban fennálló 
részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a legutolsó tájékoztatáshoz 
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képest a változás mértéke az Üzletfél jegyzett tőkéjének 25%-át esetenként vagy 
összességében meghaladná, 

  a tulajdonosi körben a Santander Consumer Finance Zrt. felé adott legutolsó tájékoztatás 
óta bekövetkezett, a jegyzett tőkéjének 25%-át esetenként vagy összességében meghaladó 
változásról, ha az a tudomására jut, 
  a gazdálkodásában, a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges 
változásról, 
  vezető tisztségviselő és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkező lényeges 
változásról, 
  ha a Santander Consumer Finance Zrt-vel szemben esedékessé vált vagy a jövőben 
esedékessé váló tartozásának megfizetését bármilyen egyéb körülmény veszélyezteti, 
  természetes személy esetében különösen munkaviszony megszűnése, jövedelem lényeges 
csökkenése, továbbá minden olyan körülmény, amely a Santander Consumer Finance Zrt-vel 

szemben fennálló kötelezettség határidőben történő teljesítését veszélyeztetheti. 
 
2.1.15 Az Üzletfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Santander 
Consumer Finance Zrt. titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük 
keletkező, illetve már fennálló bármely Santander Consumer Finance Zrt-t megillető követelés 
biztonságának megítéléséhez azt szükségesnek tartja. 
 

2.1.16 A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Üzletfél 
felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő kárért. 
 
2.1.17 Az Üzletfél nem jogosult a Santander Consumer Finance Zrt-vel kötött szerződések alapján 
fennálló követeléseit – a Santander Consumer Finance Zrt. hozzájárulása nélkül – harmadik 
személy részére átruházni. 
 

 
2.2 Képviselők 
 
2.2.1 A Santander Consumer Finance Zrt. az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor 
meggyőződhet az Üzletfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Üzleti 
tárgyalások folytatása során vagy a megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a 
Santander Consumer Finance Zrt. bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. 
 

2.2.2 A Santander Consumer Finance Zrt. jogosult az Üzletfél által hozzá bejelentett képviselő(ke)t 
és az ő aláírás(aik)at mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, 
visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – a szükséges okiratokkal 
megerősített – írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. 
 
2.2.3 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt. képviselőjének tekintheti azokat a 
személyeket, akik az Üzletfél részére a pénzügyi szolgáltatási tevékenységet ellátó szervezeti 

egység vezetője ilyenként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó 
alkalmazottat – amennyiben a körülményekből más nem következik – az ilyen helyen szokásos 
ügyletek megkötése vonatkozásában a Santander Consumer Finance Zrt. képviselőjének lehet 
tekinteni. 
 
 
2.3 A kapcsolattartás formája 

 
2.3.1 Mind a Santander Consumer Finance Zrt., mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, 
megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban 
megerősíteni. 
 
2.3.2 Írásbeli formának az Üzletszabályzat vonatkozásában az olyan okirat minősül, amelyen az 
aláírásra jogosult személy(ek) eredeti aláírása szerepel. 
 
2.3.3 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre 
tekintettel a telefonon, telefaxon, telexen adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is 
elfogadhatja. 
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2.3.4. A Santander Consumer Finance Zrt. különösen az alábbi értesítések, megbízások, üzenetek 
megadását biztosítja telefon útján: Üzletfél részére szóló közvetlen ajánlat eljuttatása, a 
kölcsönszerződés megkötését követő üdvözlő hívás, a kölcsönszerződéssel kapcsolatos – a 
banktitok körén kívül eső – információk nyújtása, késedelmes teljesítéssel kapcsolatos 

emlékeztetések. 
 
2.3.5. A Santander Consumer Finance Zrt. jogosult módosítani, vagy visszavonni az egyes 
telefonon keresztül megadható értesítések, üzenetek körét, ha azt a szolgáltatásra vonatkozó 
kockázat, vagy üzletpolitikai érdekei szükségessé teszik. 
 
2.3.6. A telefonon keresztül megadott értesítés, megbízás, üzenet megadását megelőzően a 
Santander Consumer Finance Zrt. képviselője az Üzletfelet beazonosítja - elsődlegesen az Üzletfél 

személyes adatai, másodlagosan a kölcsönszerződés adatai alapján. 
 
2.3.7. Az Üzletfél hozzájárul ahhoz, hogy  a telefonon folytatott beszélgetés rögzítésre kerül és a 
Santander Consumer Finance Zrt. által bármely hivatalos eljárásban felhasználható a jogszabály 
előírásainak megfelelően. 
 
2.3.8. A telexen, telefaxon, telefonon érkezett és a Santander Consumer Finance Zrt. által 
teljesített megbízásokat minden esetben az Üzletféltől származónak kell tekinteni. 
 
2.3.9 A telefonon vagy más, nem írásbeli formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a 
másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. 
 
2.3.10 A Santander Consumer Finance Zrt. nem felel azért a kárért, amely a telefon-, telefax- vagy 
telexkapcsolat során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a 

Santander Consumer Finance Zrt. hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a 
Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél külön kérésére írásbeli megerősítés kézhezvétele előtt 
teljesít rendelkezést. 
 
 
2.4 A Santander Consumer Finance Zrt. szolgáltatásainak ellenértéke 
 
2.4.1 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt. szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat 

(továbbiakban együtt: ellenértéket) fizet. 
 
2.4.2 A Santander Consumer Finance Zrt. által az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a 
szokásos mértéket meghaladó költségei – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a 
közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek, 
illetékek –, továbbá az Üzletfél fizetési késedelme esetén a követelés érvényesítésének költségei az 
Üzletfelet terhelik. 

 
2.4.3 Az ellenérték mértékét a Santander Consumer Finance Zrt. és az Üzletfél között megkötött 
szerződések tartalmazzák. Az olyan ellenértéket, amelyről a szerződés másként nem rendelkezik, a 
Santander Consumer Finance Zrt. az ügyfélforgalom részére nyitva álló üzleti helyiségeiben 
megtekinthető Hirdetményben teszi közzé. 
 
2.4.4 Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét csak a szerződésben vagy az     ahhoz 

szorosan kapcsolódó ún. Szerződés Általános Feltételeiben, illetőleg az Általános Szerződési 
Feltételekben (Üzletszabályzatban) meghatározott módon lehet megváltoztatni. 
 
2.4.5 Az ellenértékek megváltozásáról az Üzletfelet értesíteni kell. Az ellenérték változása csak az 
értesítés utáni időre vonatkozhat. 
 
2.4.6 A Hirdetményben megjelölt ellenértéket a Santander Consumer Finance Zrt. a jövőre nézve 
jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Ebben az esetben a változtatás – ellenkező kikötés hiányában 

– a kézbesítést követő 15. napon lép hatályba. 
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2.4.7 A Santander Consumer Finance Zrt. a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, 
időtartamhoz kötött díjakat naptári napokra, a megkötött kölcsönszerződésnek megfelelően forint 
vagy deviza alapon, a következők szerint számolja el:  
 

- azon kölcsönszerződések esetén, melyek szerint az Üzletfél a futamidő során a kölcsön 

egyenlő törlesztő részletekben történő visszafizetésére köteles (ún. annuitásos kölcsönök), 
a kölcsönök után felszámított ügyleti kamatot a Santander Consumer Finance Zrt. 30/360-
as bázison számítja (azaz 30 napos hónapot és 360 napos évet feltételezve). Az ilyen 
hitelek esetében – amennyiben a kamatszámítás nem teljes periódusra vonatkozik (pl. 
előtörlesztés, előteljesítés esetén) – a felszámított kamat az aktuális periódusból 
ténylegesen eltelt időtartam és a periódus napokban számított hossza alapján 
arányosítással kerül kiszámításra; 

- azon kölcsönszerződések esetén, melyek szerint az Üzletfél a futamidő során a kölcsön egy 

része után csak kamatot fizet (ún. maradványérték), a maradványérték tekintetében is a 
fenti szabályokat kell alkalmazni; 

- minden egyéb esetben a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, időtartamhoz 
kötött díjakat a Santander Consumer Finance Zrt. 360 napos év figyelembevételével, a 
ténylegesen eltelt napokra számítja fel. 

 
Annuitásos kölcsöntörlesztés esetén a havi egyenlő összegű részlet összegének meghatározására a 
Santander Consumer Finance Zrt. az alábbi képletet használja: 
 
     C : törlesztő részlet összege 

PV :  folyósított hitel összege 
r    :  éves kamatláb /100  
n   :  futamidő  

 

    (1+r*30/360)n *r*30/360                         
C = PV* (1+r*30/360)n -1   
 
Az ún. maradványértékes kölcsönök esetén a havi egyenlő összegű részlet összegének 
meghatározására a Santander Consumer Finance. Rt. az alábbi képletet használja: 
 
     C : törlesztő részlet összege 

PV 1: az annuitás szerint törlesztendő tőke  

PV2 : maradványérték 
r1   :  éves kamatláb az annuitásos tőkére/100  
r2   :  éves kamatláb a maradványértékre/100  
n   :  futamidő  

 
     (1+r1*30/360)n *r1*30/360                         
C = PV1* (1+r1*30/360)n -1             + PV2 * r2 * 30/360 

 
2.4.8 A felek a fizetési kötelezettségük késedelmes teljesítése esetén – alapkamat esetén az 
alapkamaton felül – késedelmi kamatot kötelesek fizetni. 
 
2.4.9 A Santander Consumer Finance Zrt. által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi 
kamat mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A mindenkori Hirdetmény az 
Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
A késedelmi kamat mértékének meghirdetése, kikötése hiányában a Ptk-ban meghatározott 
törvényes kamatmérték az irányadó. 
 
2.4.10.1 Az ellenérték megfizetése a szerződésben meghatározott napokon, illetve a szerződéses 
jogviszony megszűnésének a napján esedékes. 
 
2.4.10.2 Egyedi esetekben, illetve a Santander Consumer Finance Zrt. által meghatározott 

szolgáltatásoknál a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult a szolgáltatás nyújtását az 
ellenérték egyidejű, illetve előre történő megfizetéséhez kötni. 
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2.4.11 Az Üzletfelet terhelő ellenérték megfizetése úgy történik, hogy esedékességkor az Üzletfél 
postai úton vagy átutalással, megfelelő időben gondoskodik az ellenérték megfizetéséről, vagy azt 
a Santander Consumer Finance Zrt. azonnali, illetve csoportos beszedési megbízás útján az Üzletfél 
bankszámlájáról beszedi. 
 

2.4.12 A Santander Consumer Finance Zrt-t terhelő ellenérték megfizetése az Üzletfélnek a 
Santander Consumer Finance Zrt-nél lévő - hitel/kölcsön-jellegű – számláján való jóváírással, vagy 
az Üzletfél külön kérésére az általa megjelölt számlára történő átutalással vagy postai úton 
történik. 
 
2.4.13 Az Üzletfél csak abban az esetben jogosult a követelései vonatkozásában beszámítással élni 
a Santander Consumer Finance Zrt-vel szemben, ha a követeléseket a Santander Consumer 
Finance Zrt. nem vitatja vagy azokat bíróság már jogerősen megállapította. 

 
2.4.14 A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a belső kamatláb, amely mellett az 
Üzletfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az Üzletfél által a hitel folyósításáig bezárólag 
a kölcsönnel kapcsolatban - a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató 
számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A Santander 
Consumer Finance Zrt. a teljes hiteldíj mutató kiszámítására vonatkozóan a következő képletet 
alkalmazza: 

 
 
H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, 
Ak: a k-adik törlesztőrészlet összege, 
m: a törlesztőrészletek száma, 
tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, 
i: a THM századrésze. 
 
Deviza alapon nyilvántartott kölcsönök esetén a teljes hiteldíj mutató számításánál a fenti 
képletben az Üzletfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni a HVB Bank 
Hungary Zrt. által a szerződés megkötését megelőző 2. banki napon közzétett – a nyilvántartott 

devizanemben figyelembe vett – deviza eladási árfolyam figyelembevételével. A devizában 
meghatározott kölcsönösszeg a forintban folyósítandó kölcsön és a szerződéskötéskor érvényes – a 
HVB Bank Hungary Zrt. által a szerződés megkötését megelőző 2. banki napon közzétett, a 
nyilvántartott devizanemben figyelembe vett – deviza vételi árfolyam hányadosaként kerül 
meghatározásra. 
 
 
3. Titoktartás 
 
 
3.1 Az üzleti titok 
 
3.1.1 Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás 
vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy 
felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy 
veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket 
megtette. (A Polgári Törvénykönyről szóló 1959. évi IV. törvény – továbbiakban: Ptk. - 81. § (2) 
bek.) 
 
3.1.2 A Santander Consumer Finance Zrt. tulajdonosa, a Santander Consumer Finance Zrt-ben 
részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, valamint a Santander Consumer 
Finance Zrt. alkalmazottja köteles a Santander Consumer Finance Zrt. működésével kapcsolatban 

tudomására jutott üzleti titkot - időbeli korlátozás nélkül - megtartani. 
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3.1.3 Az üzleti titoknak nem minősülő adatokról a Ptk. 81. § (3)-(4) bekezdése, a titoktartási 
kötelezettség alóli mentesülésről a Hpt. 49. § (3)-(6) bekezdése rendelkezik.  
 
 
3.2 A banktitok 

 
3.2.1 Banktitok minden olyan, az egyes Üzletfelekről a Santander Consumer Finance Zrt. 
rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Üzletfél személyére, adataira, 
vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, 
valamint a Santander Consumer Finance Zrt. által vezetett hitel/kölcsön-jellegű számlájának 
egyenlegére, forgalmára, továbbá a Santander Consumer Finance Zrt-vel kötött szerződéseire 
vonatkozik. (Hpt. 50. § (1) bek.) 
 

3.2.2 Az előző pont rendelkezései szempontjából a Santander Consumer Finance Zrt. Üzletfelének 
kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Santander Consumer Finance Zrt-től pénzügyi szolgáltatást 
vesz igénybe. 
 
3.2.3 Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
 

a) a Santander Consumer Finance Zrt. Üzletfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó 
kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, 
b) a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 
c) a Santander Consumer Finance Zrt. érdeke ezt az Üzletféllel szemben fennálló követelése 
eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 

 
3.2.4 A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt. 51. § (2)-(8) bekezdéseiben, 

valamint a Hpt. 52-53. §-aiban meghatározott szervekkel szemben és esetekben. 
 
3.2.5 Nem jelenti a banktitok sérelmét azon információk, adatok szolgáltatása, amelyek a Hpt. 54. 
§-ában foglalt rendelkezéseken alapulnak. A Santander Consumer Finance Zrt. a központi 
hitelinformációs rendszerbe (BAR-rendszer) a Hpt. rendelkezéseiben foglaltak alapján, az ott 
meghatározott esetekben szolgáltat adatot. 
 
 

3.3. Az üzleti- és banktitok közös szabályai 
3.3.1. Ha a Santander Consumer Finance Zrt. vagy Üzletfele a másik félre vonatkozó üzleti vagy 
banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. 
3.3.2. Az előző pontban meghatározott titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a 
banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a Hpt-ben meghatározott körön 
kívül a Santander Consumer Finance Zrt., illetve az Üzletfél felhatalmazása nélkül nem adható ki 
harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel. 

 
3.3.3. Ha a Santander Consumer Finance Zrt. vagy Üzletfele a másik félre vonatkozó üzleti titok 
vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más 
személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá hogy a Santander 
Consumer Finance Zrt-nek vagy Üzletfelének hátrányt okozzon. 
 
 

3.4. Egyéb rendelkezések 
 
3.4.1 A Santander Consumer Finance Zrt. és Üzletfele az egymással való kapcsolatukra és a másik 
félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat 
kötelesek bizalmasan kezelni. 
 
3.4.2 A Santander Consumer Finance Zrt. felelős az általa igénybevett jogi vagy egyéb képviselő, 
szakértő és közreműködő titoktartásáért és adatszolgáltatáskor erre külön felhívja a figyelmüket. 

 
3.4.3 A jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg az Üzletfél visszavonhatatlanul 
felhatalmazza a Santander Consumer Finance Zrt-t arra, hogy a köztük fennálló üzleti kapcsolatból 
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fakadó, a Santander Consumer Finance Zrt-t megillető követelések teljes kielégítéséig az Üzletfél 
más hitelintézetnél vezetett számláiról és nyilvántartott tartozásairól – az egyébként banktitoknak 
minősülő, a gazdálkodást érintő adatokról és tényekről is – felvilágosítást kérjen a maga részére. 
 
3.4.4 Az Üzletfél ezennel kijelenti, hogy nem tekinti a banktitok megsértésének, ha a Santander 

Consumer Finance Zrt. megkeresésére bármely más hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás 
információt ad ki róla a Santander Consumer Finance Zrt-nek. 
 
A banktitok megtartásának kötelezettsége az így megszerzett információkra, adatokra is 
vonatkozik. 
 
 
3.5 Információnyújtás 

 
3.5.1 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél külön felhatalmazása nélkül jogosult – a 
banktitokra és üzleti titokra vonatkozó szabályok szigorú figyelembevételével – harmadik 
személyek részére az itt meghatározott tartalmú információt megadni, hacsak azt az Üzletfél az 
információadást megelőzően írásban kifejezetten meg nem tiltotta. 
 
 
3.5.2 A Santander Consumer Finance Zrt. által kiadott információ a következő adatokat 

tartalmazza: 
 

 az Üzletfélre vonatkozó nyilvános információk, 
 az Üzletfél és a Santander Consumer Finance Zrt. kapcsolatának általános jellemzése. 

 
3.5.3 Az Üzletfél külön írásbeli felhatalmazása nélkül nyújtott információ nem tartalmazhat 

banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő információt. 
 
3.5.4 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél külön írásbeli felhatalmazása alapján 
részletesebb információt is jogosult kiadni az Üzletfélről. 
 
3.5.5 A Santander Consumer Finance Zrt. az információ adását díj fizetéséhez kötheti, amelynek 
mértékét esetileg állapítja meg. Ellenkező megállapodást hiányában a díjat az információt kérő 
viseli. A Santander Consumer Finance Zrt. jogosult az információt mindaddig visszatartani, amíg 

részére a díjat meg nem fizették. 
 
3.5.6 Az információ megtagadása a Santander Consumer Finance Zrt. részéről semmiképpen sem 
jelent az Üzletfélről alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelően az Üzletfél nem támaszthat 
ezzel kapcsolatban a Santander Consumer Finance Zrt.-vel szemben semmilyen követelést. 
 
3.5.7 A Santander Consumer Finance Zrt. által szolgáltatott információ nem jelent az érintett 

Üzletfélért történő kötelezettségvállalást, kezességvállalást, garancianyújtását, illetőleg felelősség 
vállalást. 
 
3.5.8 A Santander Consumer Finance Zrt. az általa nyújtott információ felhasználása során 
keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha bizonyítottan valótlan adatot szolgáltatott, illetőleg a 
banktitokra, valamint az üzleti titokra vonatkozó szabályokat megsértette. Az Üzletfélről alkotott 
gazdasági megítéléssel kapcsolatban a Santander Consumer Finance Zrt. csak súlyos gondatlanság 

esetén felel. 
 
 
4. Jogviták rendezése 
 
4.1 A felek a közöttük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják 
rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat. 
 

4.2 A Santander Consumer Finance Zrt. és az Üzletfél közötti üzleti kapcsolat során, a Santander 
Consumer Finance Zrt. és az Üzletfél között fennálló hitel/kölcsön viszonyból eredő peres eljárások 
esetére a felek – a hatásköri szabályokra tekintettel – a helyi bíróságok közül a Pesti Központi 
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Kerületi Bíróság, a megyei (fővárosi) bíróságok közül a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
 
5. Biztosítékok  

 
 
5.1 Biztosítéknyújtás 
 
5.1.1 Az üzleti kapcsolat fennállás alatt a Santander Consumer Finance Zrt. kérésére – kivéve, ha a 
szerződés vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó ún. Szerződés Általános Feltételei másként 
rendelkezik – az Üzletfél köteles megfelelő biztosítékot nyújtani, vagy a már adott biztosítékot 
kiegészíteni olyan mértékben, amilyen mértékben a Santander Consumer Finance Zrt. megítélése 

szerint a már fennálló, vagy valamely más kötelezettségvállalásra tekintettel a jövőben esetleg 
keletkező követelései megtérülésének biztosítékául szükséges. 
 
A fenti kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
5.1.2 A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték Santander Consumer Finance Zrt. által 
kért kiegészítésének megtörténtéig a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult az Üzletféllel 
szembeni esetleges fizetési kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni. 
 
5.1.3 A biztosíték kikötésekor a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult meghatározni, hogy az 
egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. 
 
5.1.4 A Santander Consumer Finance Zrt. javára biztosítékul lekötött valamennyi vagyontárgy, 
vagyoni értékű jog és követelés a Santander Consumer Finance Zrt-nek az Üzletféllel szembeni 

valamennyi követelésére biztosítékul szolgál, tekintet nélkül arra, hogy a követelés hitelnyújtásból 
vagy a pénzügyi-szolgáltatási tevékenységgel összefüggő egyéb üzleti kapcsolatból ered. Ugyanez 
a szabály érvényes azokra a követelésekre is, amelyeket harmadik személy ruházott át a 
Santander Consumer Finance Zrt-re. 
 
5.1.5. A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletféllel megkötött szerződés során, különösen a 
következő szerződéses biztosítékokat alkalmazhatja: 
 

- deviza alapon nyilvántartott kölcsönök esetén árfolyamtartalék felszámítása, 
- gépjármű vásárlására nyújtott kölcsönök esetén CASCO biztosítási szerződés megkötésének 

előírása és a kötelező felelősségbiztosítás engedményezése, 
- gépjármű vásárlására nyújtott kölcsönök, illetve gépjármű fedezettel biztosított szabad 

felhasználású kölcsönök esetén vételi (opciós) szerződés megkötése, valamint azt biztosító 
elidegenítési és terhelési tilalom kikötése, 

- nem természetes személy Üzletfelek részére gépjármű vásárlására nyújtott kölcsönök 

esetén zálogszerződés megkötése, valamint azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
kikötése, 

- készfizető kezes (vagy adóstárs) bevonása, 
- a kölcsönszerződés közokiratba foglalása, 
- meghatározott kockázatok esetére ún. hitelfedezeti élet- és balesetbiztosítás megkötése, 

illetve gépjármű vásárlására nyújtott kölcsönök, illetve gépjármű fedezettel biztosított 
szabad felhasználású kölcsönök esetén meghatározott kockázatok esetére ún. hitelfedezeti 

vagyonbiztosítás megkötése, 
- felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására. 

 A Santander Consumer Finance Zrt. a fent felsorolt biztosítékokon túl egyedi esetekben a 
kölcsönszerződésben, illetve egyes szerződéstípusok esetén a kölcsönszerződéshez 
elválaszthatatlanul kapcsolódó Szerződés Általános Feltételeiben egyéb biztosítékok meglétét is 
előírhatja. 
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5.1.5 Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására 
 
5.1.5.1 A Santander Consumer Finance Zrt. törvény, kormányrendelet vagy az Üzletfél 
felhatalmazása alapján jogosult az Üzletfelével szembeni követeléseit azonnali beszedési megbízás 
útján beszedni az Üzletfél bármely hitelintézetnél vezetett elszámolási/pénzforgalmi bankszámlája 

terhére. Felhatalmazó levél alapján az azonnali beszedési megbízás az Üzletfél lakossági 
bankszámlája terhére is benyújtható. 
 
5.1.5.2 Azon szerződéskötések esetében, ahol a szerződés bármely fizetési kötelezettséget ír elő az 
Üzletfél részére, az Üzletfél köteles a szerződésben vállalt ezen kötelkezettsége alapján vagy a 
Santander Consumer Finance Zrt. felhívására a Santander Consumer Finance Zrt. javára fennálló 
azonnali beszedési megbízás benyújtásának jogáról felhatalmazó levélben a számlavezető 
hitelintézetét/hitelintézeteit értesíteni. Ezzel egyidejűleg köteles bankszámlái számát és az azokat 

vezető hitelintézetek nevét, illetőleg a felhatalmazó levelek olyan másolatát, amelyben a 
számlavezető a felhatalmazás tudomásulvételét igazolta, a Santander Consumer Finance Zrt-nek 
átadni. Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást az Üzletfél kizárólag a 
Santander Consumer Finance Zrt. előzetes írásos beleegyezésével vonhatja vissza. 
 
5.1.5.3 Amennyiben tartozása fennállása alatt az Üzletfél valamely bankszámlájának száma 
megváltozna, illetve valamelyik hitelintézetnél új bankszámlát nyitna, köteles a számlaváltozás, 
illetve a számlanyitás napjától számított 3 munkanapon belül a bankszámlára vonatkozóan az 
előbbi bekezdés szerinti felhatalmazó levelet a Santander Consumer Finance Zrt-hez eljuttatni. 
 
 
5.1.6 Beszámítás 
 
5.1.6.1 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél rendelkezése nélkül is megterhelheti az 

Üzletfél nála vezetett hitel/kölcsön-jellegű számláját, illetve beszámítással élhet a pénzügyi-
szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett, esedékessé vált követelése erejéig. 
 
5.1.6.2 Ha az Üzletfélnek a Santander Consumer Finance Zrt-vel szemben egyidőben több 
tartozása áll fenn és az Üzletfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Santander 
Consumer Finance Zrt. eltérő megállapodás hiányában szabad belátása szerint a régebben lejárt 
vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget.  
 

 
5.2 A biztosítékok kezelése 
 
5.2.1 Az Üzletfél köteles gondoskodni a Santander Consumer Finance Zrt. számára biztosítékul 
szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog és követelés fenntartásáról és értéke megőrzéséről. Köteles 
gondoskodni továbbá a követelések érvényesíthetőségéről, és arról, hogy azok teljesítése a 
Santander Consumer Finance Zrt. részére esedékességkor megtörténjen.  

 
5.2.2 Az Üzletfél jogosult és köteles a birtokában, illetőleg használatában lévő, a Santander 
Consumer Finance Zrt. javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, 
kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni. 
 
5.2.3 Amennyiben az Üzletfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezáltal a biztosítékok 
fennállását, értékét, érvényesíthetőséget veszélyezteti, akkor a Santander Consumer Finance Zrt. - 

vagy az általa megbízott személy – jogosult közvetlenül eljárni az Üzletfél helyett, illetve 
kezdeményezni a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást. 
 
5.2.4 Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése a lekötés 
időtartama alatt esedékessé válik, a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult a jogot gyakorolni, 
illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés folytán befolyt összegeket a Santander 
Consumer Finance Zrt. jogosult biztosítékként kezelni, ha pedig ez nem szükséges, jóváírja az 
Üzletfél Santander Consumer Finance Zrt-nél vezetett hitel/kölcsön-jellegű számláján, illetve 

átutalja az Üzletfél által megjelölt bankszámlára. 
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5.2.5 Az Üzletfélnek bármely, a Santander Consumer Finance Zrt-vel megkötött 
kölcsönszerződéséből finanszírozott vagyontárgya, vagyoni értékű joga vagy követelése – amely a 
Santander Consumer Finance Zrt-vel fennálló üzleti kapcsolata során a Santander Consumer 
Finance Zrt. birtokába jut – külön biztosítéki szerződés kötése nélkül is zálogként, óvadékként 
szolgál a Santander Consumer Finance Zrt-nek az Üzletféllel szembeni követelései biztosítékául. 

 
 
5.3 Biztosítás 
 
5.3.1 Az Üzletfél – kivéve, ha a szerződés másként rendelkezik – köteles a biztosítékul lekötött 
vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben biztosítani és a biztosítási szerződés(ek)ben,  
illetve kötvény(ek)ben a Santander Consumer Finance Zrt-t, mint kedvezményezettet, feltüntetni. 
 

5.3.2 Az Üzletfél a biztosítási szerződést – amíg a vagyontárgyak a Santander Consumer Finance 
Zrt-vel szembeni tartozásának biztosítékául szolgálnak – a Santander Consumer Finance Zrt. 
hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg.  
 
5.3.3 Az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt. felhívására haladéktalanul köteles a biztosítási 
kötvényt és a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a Santander Consumer Finance Zrt. 
részére bemutatni, illetve átadni. 
 
5.3.4 A Santander Consumer Finance Zrt. a befolyó biztosítási összeget az Üzletfél tartozásának 
csökkentésére fordíthatja a tartozás esedékessé válása előtt is. A biztosítási összegnek a Santander 
Consumer Finance Zrt. követeléseit meghaladó rész az Üzletfelet illeti meg. 
 
 
5.4 A biztosítékok érvényesítése  

 
5.4.1 Ha az Üzletfél a Santander Consumer Finance Zrt-vel szemben fennálló fizetési 
kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Santander Consumer Finance Zrt. - vagy az általa 
megbízott harmadik személy – jogosult érvényesíteni a Santander Consumer Finance Zrt-nek 
bármely, a biztosítékkal kapcsolatos jogát oly módon, amint az megítélése szerint a Santander 
Consumer Finance Zrt-t megillető követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. 
 
5.4.2 Ha az Üzletfél valamely esedékessé vált fizetési kötelezettségének a Santander Consumer 

Finance Zrt. írásbeli felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőn belül sem tesz eleget, a 
Santander Consumer Finance Zrt. jogosult valamennyi fennálló követeléséhez kapcsolódó 
jogviszonyt azonnal hatállyal felmondani és az azokból származó követelését esedékessé tenni. A 
biztosítékok érvényesítését követően a Santander Consumer Finance Zrt haladéktalanul elszámol 
az Üzletféllel. 
 
5.4.3. A biztosítékok érvényesítése során a Santander Consumer Finance Zrt. a szerződést érintő 

valamely rendkívüli esemény (káresemény, azonnali hatályú felmondás stb.) bekövetkezése esetén 
a követelés leggyorsabb és legnagyobb arányú megtérülésén túl annak a biztosítéknak az 
érvényesítésére törekszik, amely az Üzletfél számára a legkisebb költségvonzattal jár. A Santander 
Consumer Finance Zrt. a biztosíték érvényesítése során törekszik az Üzletféllel történő 
együttműködésre. 
 
5.4.4. Gépjármű vásárlására nyújtott kölcsönök, illetve gépjármű fedezettel biztosított szabad 

felhasználású kölcsönök esetén, amennyiben a biztosíték érvényesítése a szerződés azonnali 
hatályú felmondása miatt válik szükségessé, a Santander Consumer Finance Zrt. a gépjárműből 
történő kielégítés esetén elsősorban az Üzletféllel történő közös értékesítésre törekszik. 
 
 
5.5 Tájékoztatás, ellenőrzés 
 
5.5.1 Az Üzletfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Santander Consumer Finance Zrt-t a 

biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, illetve 
előrelátatóan bekövetkező változásról.  
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5.5.2 A Santander Consumer Finance Zrt. vagy megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni – akár a 
helyszínen is – a biztosítékok meglétét és azt, hogy az Üzletfél a biztosítékokkal kapcsolatos 
kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Üzletfél köteles a Santander Consumer 
Finance Zrt-vel mindenben együttműködni és az ellenőrzéshez minden szükséges tájékoztatást 
megadni és az okmányokba betekintést engedni. 

 
 
5.6 A költségek viselése 
 
A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden 
szükséges költség az Üzletfelet terheli. 
 
 

6. Hitel/kölcsön-ügyletek 
 
 
6.1 A hitel/kölcsön ügyletekről általában 
 
6.1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. hitel/kölcsön nyújtási tevékenységet hitel/kölcsön-
szerződés vagy eseti hitel/kölcsön-szerződés alapján végez.  
 
6.1.2 A Santander Consumer Finance Zrt. hitel/kölcsön nyújtására vonatkozó ajánlatot (függetlenül 
attól, hogy az ajánlattétel az Üzletfél kezdeményezésére vagy saját elhatározás alapján történik) 
érvényesen csak írásos formában tesz. Az Üzletfél érvényesen nem hivatkozhat arra, hogy 
személyes megbeszélés vagy távbeszélő útján szóbeli ajánlatot vagy ígértet kapott. 
 
6.1.3 Hitelszerződés megkötésére és más tartós hiteljogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha 

a Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél hitelképességét megfelelőnek ítéli. A Santander 
Consumer Finance Zrt. az Üzletfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga 
határozza meg, és jogosult azokat módosítani, ha a módosítás – megítélése szerint – ésszerű és 
szükséges. 
 
6.1.4 A Hitelképesség megítéléséhez a Santander Consumer Finance Zrt. elsősorban Üzletfeleivel 
kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, az Üzletfél által meghatározott időközönként 
szolgáltatott adatokat, információkat használja fel, de a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult 

bármely egyéb, az elbíráláshoz általa szükségesnek tartott adatot, információt, okiratot kérni. 
 
6.1.5 A hitelkérelem érdemi elbírálásának, valamint a már biztosított hitelkeret további 
fenntartásának az a feltétele, hogy az Üzletfél a gazdálkodásról a Santander Consumer Finance Zrt. 
által kért szükséges információkat, adatokat, okiratokat időben, pontosan, a Santander Consumer 
Finance Zrt. által igényelt formában megadja. A hitelkérelem benyújtásakor az Üzletfél köteles 
tájékoztatást adni tartozásairól. 

 
6.1.6 A Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfél hitelügyletekre vonatkozó – írásbeli vagy 
szóbeli – kezdeményezésre, az üzleti feltételek kialakítását célzó tárgyalásra vagy szerződéskötésre 
szóló javaslat formájában, az adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül válaszol. 
A hitelkérelmek befogadásának részletes rendjéről a Santander Consumer Finance Zrt. az Üzletfelet 
tájékoztatja.  
 

6.1.7 A Santander Consumer Finance Zrt. a Ptk. 524. § (1) bekezdése alapján, továbbá abban az 
esetben, ha vélelmezhető, hogy az Üzletfél által a hitelkérelemben vagy mellékleteiben előadott 
adatok valamelyike nem felel meg a valóságnak, illetve ha a hitelfolyósításkor rendelkezésre álló 
adatok vagy iratok eltérnek a hiteligénylés benyújtásakor a Santander Consumer Finance Zrt. 
rendelkezésére bocsátott adatoktól, illetve dokumentációktól, a Santander Consumer Finance Zrt. 
jogosult megtagadni a kölcsönösszeg átadását, illetve a körülmények kivizsgálásáig a folyósítást 
felfüggesztheti. Az ebből eredő károkért a Santander Consumer Finance Zrt. felelősséget nem 
vállal. 

 
6.1.8 A hitelezési jogviszony fennállása alatt az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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6.1.9 Súlyos szerződésszegés esetén a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult a hitelügyletre 
vonatkozó szerződéseket egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. 
 
6.1.10 A felmondás nem érinti a Santander Consumer Finance Zrt. által – a szerződés alapján – 

harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettségeket, azonban az Üzletfél köteles a Santander 
Consumer Finance Zrt. kívánságára a teljesítéshez szükséges fedezetet a Santander Consumer 
Finance Zrt. rendelkezésére bocsátani. 
 
6.1.11 A hitel/kölcsön-ügyletre vonatkozó szerződés felmondása esetén az Üzletfél köteles a 
Santander Consumer Finance Zrt. felé fennálló teljes tartozását hiánytalanul, a kézbesítéstől 
számított 5 naptári napon belül kiegyenlíteni. 
 

 
6.2 Jogi személyek részére történő gépjármű finanszírozásra vonatkozó rendelkezések 
 
6.2.1 A Santander Consumer Finance Zrt. a hitel/kölcsön nyújtási tevékenység keretében a 
természetes személyek részére történő fogyasztási kölcsön nyújtáson túlmenően nem pénzügyi 
vállalkozások részére nyújtott gépjármű finanszírozási hitel/kölcsön nyújtási tevékenységet is 
folytat. 
 
6.2.2 A gépjármű finanszírozás során eszközölt hitel/kölcsön nyújtási tevékenység a jelen 
Üzletszabályzatban meghatározott Üzletfelek által vehetőek igénybe. 
 
6.2.3 A Santander Consumer Finance Zrt. a gépjármű finanszírozás keretében egyedi és ún. 
készletfinanszírozási  tevékenységet folytat. 
 

6.2.4 A Santander Consumer Finance Zrt. a jelen pontban körülírt gépjármű finanszírozási 
tevékenységet a jelen Üzletszabályzat feltételei szerint és a jelen Üzletszabályzatban 
meghatározott ügyrend alapján folytatja. 
 

 
 


