NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSRŐL
(E-POSTA SZOLGÁLTATÁSRÓL)
KÉRJÜK, HOGY A NYILATKOZATOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!
Az elektronikus iratküldési (E-posta) szolgáltatás szabályait a Lakástakarék Üzletszabályzata tartalmazza, mely alapján készült tájékoztatót megtalálja
az alábbiakban.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉSRŐL (E-POSTA SZOLGÁLTATÁSRÓL)
Az E-posta szolgáltatás keretében, a Lakástakarékpénztár jognyilatkozatait, továbbá a jogszabályban előírt értesítéseit az Ügyfél által erre a célra megjelölt elektronikus levélcímre jelszóval védett, minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumként, elektronikus levélben küldi meg,
abban az esetben is, ha az banktitkot vagy egyéb jogszabály által védett adatot tartalmaz.
Az Ügyfél az E-posta szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmét akár az Ajánlatban, akár később, a Lakástakarékpénztár által erre a célra rendszeresített
nyomtatványon, akár telefonon igényelheti. Az E-posta szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél rendelkezzen olyan elektronikus levélcímmel, amelyre a Lakástakarékpénztár a részére elektronikus levelet küldhet. Az E-posta használatához szükséges az Online Ügyfélszolgálati regisztráció.
Amennyiben Ön nem rendelkezik Online Ügyfélszolgálati regisztrációval, a Lakástakarékpénztár az E-posta igénylésével egyidejűleg azt automatikusan
létrehozza Önnek. Az Ügyfél az E-posta szolgáltatást bármikor lemondhatja.
Amennyiben a Lakástakarékpénztár tudomást szerez arról, hogy az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat kézbesítése sikertelen volt, akkor
a jognyilatkozatot más módon küldi meg az Ügyfél részére.
Az Ügyfél az E-posta szolgáltatáshoz olyan elektronikus levélcímet köteles megadni, amelyre megküldött értesítés és elektronikus levél tartalmához
a jogszabály által erre felhatalmazotton kívül olyan személy nem férhet hozzá, akinek nem adott jogosultságot.

ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉS (E-POSTA) IGÉNYLÉSE
A fenti, az e-posta szolgáltatásról szóló tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem.
Az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezéseket megismertem, és tudomásul veszem, ezek ismeretében kérem az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztárt, hogy a részemre címzett, a mindenkori érvényes Üzletszabályzatban meghatározott küldeményeket (dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat) a továbbiakban
elektronikusan, e-posta útján küldje a részemre az alábbi e-mail címre:
Tudomásul veszem, hogy a korábban megadott és nyilvántartott e-mail címemet (címeimet) a Lakástakarék módosítja a jelen nyilatkozatomban megadott
e-mail címre és a továbbiakban a részemre címzett küldeményeket erre az e-mail címre küldi.

ELEKTRONIKUS IRATKÜLDÉS (E-POSTA) LEMONDÁSA
Az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezéseket megismertem, és tudomásul veszem, ezek ismeretében kérem az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztárt, hogy a részemre címzett, a mindenkori érvényes Üzletszabályzatban meghatározott küldeményeket (dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat) a továbbiakban
ne elektronikusan küldje a részemre, vagyis a korábbi e-posta igénylési nyilatkozatomat visszavonom.
A küldeményeimet az alábbi levelezési címre kérem részemre továbbítani:
Levelezési cím:

Tudomásul veszem, hogy a korábban megadott és nyilvántartott levelezési címemet a Lakástakarék módosítja a jelen nyilatkozatomban megadott levelezési címre, és a továbbiakban a részemre címzett küldeményeket erre a levelezési címre postázza.
Tudomásul veszem, hogy a küldemények jelen nyilatkozatomban foglalt módon történő kézbesítését a Lakástakarék a nyilatkozat elfogadását és nyilvántartási rendszerében történő rögzítését követően biztosítja részemre.
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