
 
H-FK-I-B-1628/2012. számú határozat  
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: 
Felügyelet) által xxxxxxxxxxxxxxxxx (lakhelye: xxxxxxxxxxxxxxxxxx., továbbiakban: Ügyfél) 2012. március 7-én 
érkeztetett kérelme alapján, a Santander Consumer Finance Zrt.-nél (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-
12., továbbiakban: Társaság) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnökének 
felhatalmazása alapján az alábbi  
 

határozatot 
 
hozom:  
 
I. A Felügyelet a Társaságnak — a folyamatos szerződések esetében a szerződés lejártakor történő teljes körű 
írásbeli kimutatás küldésére vonatkozó jogszabály megsértése miatt — a határozat kézhezvételének napjával 
megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.  

II. A Felügyelet a Társasággal szemben — a panaszkezelésre vonatkozó jogszabály válaszadási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt — a határozat kézhezvételének napjával megtiltja a jogsértő 
magatartás további folytatását.  
 
II/A. A Felügyelet a Társasággal szemben a panaszkezelésre vonatkozó jogszabály válaszadási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt 100.000 forint — azaz egyszázezer forint összegű 
fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.  
 
A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell a 
Felügyeletnek k a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834- 30000003 számú számlájára - 
"fogyasztóvédelmi bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A 
fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai 
kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a 
be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári 
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365- öd része. A 
késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.  
 
A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának 
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.  
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá 

vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől 

számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A 

keresetlevelet - a Fővárosi Törvényszéknek címezve - a Felügyeletnél kell 3 példányban benyújtani vagy ajánlott 

küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 


