AZONOSÍTÁSI FORMANYOMTATVÁNY
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Az Aegon Lakástakarék részére a pénzmosás és a terrorizmus ﬁnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 7. §-ában előírtak
teljesítéséhez.
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!
A csillaggal (*) jelölt adatok megadása a Pmt. szerinti beazonosításhoz kötelező!

AZONOSÍTOTT SZEMÉLY ADATAI
Lakás-előtakarékoskodó szerződésszáma:

Adóazonosító jel:

Név*:
Születési név*:
Születési dátum:

Születési hely:
Anyja születési neve:
Állampolgársága*:
Állandó lakcím*:
Levelezési cím:

Külföldi természetes személy esetében magyarországi tartózkodási hely* (ha van):

AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK TÍPUSA, SZÁMA *
Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: lakcímet igazoló hatósági igazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél.
Külföldi állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: útlevél vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.
Személyazonosító
igazolvány:

Kártya formátumú
vezetői engedély:

Lakcím igazolvány:

Útlevél:

Egyéb okmány
típusa:

Egyéb okmány száma:
(pl.: tartózkodási-, letelepedési engedély, regisztrációs kártya)

Tudomásul veszem, hogy ha a nyomtatványon szereplő adataimban, vagy a tényleges tulajdonos személyében változás következik be, az arról való
tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Lakástakarékpénztárt a Pmt. 10. § (3) bekezdésének előírása alapján.

!

KÖTELEZŐ NYILATKOZNI! (Csak az egyiket jelölje meg!)
Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásban a magam nevében járok el.
Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el. (Ez esetben a tényleges tulajdonos személyéről
külön nyilatkozat kitöltése szükséges!)

ALÁÍRÁSOK ÉS AZ AZONOSÍTÁST VÉGZŐ AEGON PARTNER NYILATKOZATA
Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem.

Keltezés:

X
Azonosítást végző aláírása

,

X
Azonosított személy aláírása

Az azonosítást végző neve:
Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámlaszám: 12001008–01388806–00200006
Adószám: 24330796–4–43 Cégjegyzékszám: 01 10 047740 Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 33.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a www.aegonlakastakarek.hu oldalon Telefonos ügyfélszolgálat: +36-40-400-000

Azonosítást végző kódja:

Fax: +36-1-476-57-88
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