SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁSI AJÁNLAT
LAKÁS-ELŐTAKARÉSKOSSÁGI SZERZŐDÉSEK ÖSSZEVONÁSÁHOZ
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. RÉSZÉRE
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

AZONOSÍTÓ ADATOK MEGADÁSA

Lakás-előtakarékoskodó neve:

Adóazonosító jel:

Alább adja meg az összevonni kívánt szerződések szerződésszámát:
1. szerződés

2. szerződés

3. szerződés

4. szerződés

TÁJÉKOZTATÓ
A szerződések összevonása esetén kérjük, az alábbiakat vegye ﬁgyelembe:
•

Összevonni csak azonos módozatú ÉS azonos szerződőhöz tartozó szerződéseket lehet.

•

Ha az összevonással létrejött szerződést módosítani kívánja, úgy ezt a Változásbejelentő nyomtatványon teheti meg.

•

Amennyiben bármelyik összevonással érintett szerződésén csoportos beszedési megbízással ﬁzette a díját, úgy a megbízását szíveskedjen ellenőrizni
és szükség esetén módosítani. (A csoportos beszedési megbízásban szereplő szerződés azonosítójának a legrégebbi lakás-előtakarékossági szerződés
számával kell megegyeznie, valamint a teljesítés felső értékhatára nem lehet kevesebb, mint az összevonás után ﬁzetendő rendszeres betét összege.)

NYILATKOZAT
A lakás-előtakarékoskodó, mint szerződő, a következő szerződésmódosítási ajánlatot teszem: kérem a fent megjelölt azonos módozatú lakás-előtakarékossági szerződéseim összevonását az Üzletszabályzatban foglaltakat tudomásul véve.
A szerződésmódosításához szükséges a Lakástakarékpénztár hozzájárulása, melyet az ajánlat beérkezésétől számított 30 napon belül küld meg a feltételeknek való megfelelés esetén.
Az összevonás hatálybalépése: az Üzletszabályzatban leírtak alapján.
Tudomásul veszem, hogy az összevonás következtében a korábban megkötött szerződés marad hatályban, a később megkötött szerződés megszűnik,
ezért az összevonással létrejött szerződés és a megtakarítási idő kezdetének időpontja az összevont szerződések közül a legkorábban létrejött
szerződéshez tartozó kezdődátummal egyezik meg, az összevonással létrejött szerződés jogosultja a jelen nyilatkozaton megadott kedvezményezett. (Amennyiben nem ad meg kedvezményezettet, úgy a lakáselőtakarékoskodó lesz az összevonással létrejött szerződés jogosultja.)
A szerződéses összeg az összevont szerződések szerződéses összegeinek összegével egyezik meg, de nem haladhatja meg az adott módozatra vonatkozó maximális szerződéses összeget. Amennyiben meghaladná, úgy az adott módozatra vonatkozó maximális szerződéses összeg lesz az összevonással
létrejött szerződés szerződéses összege.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. 24. § (2) bekezdése értelmében az előtakarékoskodót egy naptári évre csak egy szerződés után illeti
meg az állami támogatás. Összevonás esetén, amennyiben egy adott évre nézve több szerződésre is jóváírásra került az állami támogatás,
a lakástakarékpénztár külön nyilatkoztatja a lakás-előtakarékoskodót, hogy melyik szerződésre jóváírt állami támogatás maradhat meg
az összevont szerződésen.
Az összevonás következtében megszűnt lakás-előtakarékossági szerződés(ek)ről az összevont szerződésre átkönyvelt betét után állami támogatás nem
igényelhető.
Összevonáskor a Lakástakarékpénztár a Díjtáblázat szerint díjat számít fel.
A szerződésmódosításra az Üzletszabályzat rendelkezései vonatkoznak.

KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI
Ha az összevonással létrehozott új szerződésen nem kíván kedvezményezettet jelölni, mert saját maga után igényli az állami támogatást,
hagyja üresen az alábbi részt!
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