IGÉNYBEJELENTŐ
LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSÁHOZ
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

JELENLEGI LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ SZERZŐDÉSES ADATAI
Név:

Szerződésszám:

L

Születési dátum:

Adóazonosító jel:

A fenti számú szerződés lakás-előtakarékoskodója nyilatkozom, hogy szerződésbe az alábbi közeli hozzátartozóm, mint új lakás-előtakarékoskodó lép be.
A szerződés átruházásával kapcsolatban a hatályos Üzletszabályzatában foglaltakat megismertem.
A szerződésmódosítással összefüggő, a Díjtáblázatban meghatározott díját a jelen nyilatkozat benyújtásával egy időben megﬁzetem.
Amennyiben a szerződés számlanyitási díjkedvezménnyel került megkötésre, úgy a kedvezmény összege, – a Hirdetményben meghatározott
mértékben – az átruházás jóváhagyását követő beﬁzetésekből, de legkésőbb a megtakarított összeg kiﬁzetésekor levonásra kerül.

Kelt:

,

X
Lakás-előtakarékoskodó aláírása

ÚJ LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ADATAI
Alulírott, a fenti számú szerződésbe, mint lakás-előtakarékoskodó be kívánok lépni, az Üzletszabályzatot átvettem és az abban foglaltakat megismertem.
Név:
Születési dátum:

Születési név:
Anyja születési neve:

A személyes adataimat, és a nyilatkozataimat külön nyomtatványon, a „Nyilatkozat szerződés átruházásához az új lakás-előtakarékoskodótól” adom meg,
és tudomásul veszem, hogy a szerződés átruházás a Lakástakarék jóváhagyásával történhet meg.

Kelt:

,

X
Új Lakás-előtakarékoskodó aláírása

TANÚK ADATAI
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti nyilatkozatokat tevők jelen nyomtatványt előttünk saját kezűleg írták alá/aláírásukat előttünk sajátjuknak ismerték el.
1. TANÚ

2. TANÚ

1. Tanú neve:
(nyomtatott betűvel)

2. Tanú neve:
(nyomtatott betűvel)

1. Tanú lakcíme:

2. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

X

2. Tanú aláírása:

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: +36-1-477-4884
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69225/2013.

X

Fax: +36-1-476-5788

LTPNY0006v1

NYILATKOZAT
SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSHOZ AZ ÚJ LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓTÓL
Szerződésszám:

L

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

ÚJ LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ADATAI
Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely:

Születési dátum:

Állampolgársága:

Adóazonosító jele:

Állami támogatás igénylése esetén nem EGT-tagállam polgár számára kötelezően jelölendő:
Azonosító okmány típusa:

Személyazonosító igazolvány

Neme:

Bevándorolt

Kártya formátumú vezetői engedély

Letelepedett

Férﬁ

Nő

Menekült

Útlevél

Azonosító okmány
száma:
Egyéb igazoló
okmány neve:

Egyéb igazoló
okmány száma:

Lakcím-igazolvány
száma:

(kötelező megadni, ha az azonosító/igazoló okmányban lakcím nem szerepel)

Lakóhely:
Tartózkodási hely/
levelezési cím:
E-mail cím:

Telefonszám:

Igényelem az (Üzletszabályzatban meghatározott) e-posta és Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásokat:
Kizárólag az (Üzletszabályzatban meghatározott) Online Ügyfélszolgálathoz kérek hozzáférést.

Igen

Igen

A mobiltelefonszámának, illetve az e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésével kapcsolatban e-mailben és/vagy sms-ben is
tájékoztassuk.
Az e-posta szolgáltatással Ön minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban kapja meg értesítéseit a megadott e-mail címére.
Az Online ügyfélszolgálat használatával ellenőrizheti számlája alakulását.
A szerződés átruházásával jogosulttá válik az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. által üzemeltetett telefonos es online ügyfélszolgálat Üzletszabályzat és a Díjtáblázat szerinti igénybevételre. Igénylés esetén a regisztrációhoz szükséges kódot kiküldjük a megadott e-mail címére.

KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI
Ha nem kíván kedvezményezettet megjelölni, kérjük, hagyja üresen az alábbi részt. Ez esetben az előző lakás-előtakarékoskodó által
tett kedvezményezett-jelölés marad érvényben.
Nem adok meg kedvezményezettet, mert az előző lakás-előtakarékoskodó által megadott kedvezményezett közeli hozzátartozóm.
Név:

Születési név:

Anyja születési neve:

Adóazonosító jele:

Születési hely:

Születési dátum:

Igen

Lakcím:

FIZETÉSI MÓD
Amennyiben nem jelöl meg ﬁzetési módot, úgy az átruházás előtti díjﬁzetés mód marad érvényben.
Fizetési mód:
Bankszámlaszám:

Csoportos beszedés (ÚJ felhatalmazás kitöltése szükséges)
–

Készpénzátutalási megbízás (postai csekk)

–

Banki átutalás

(banki átutalás választása esetén kötelezően kitöltendő)

Amennyiben a szerződés egyéb feltételein módosítani kíván, úgy azt az átruházás megtörténte után az erre szolgáló nyomtatványon jelezheti a Lakástakarékpénztár felé.

NYILATKOZATOK
A lakás-előtakarékossági szerződés (továbbiakban Szerződés) átruházása jelen Nyilatkozat alapján, annak az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (Lakástakarékpénztár) általi írásbeli (ideértve a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is) elfogadásával lép hatályba.
Mint szerződő, illetve annak törvényes képviselője kijelentem, hogy az átruházásra vonatkozó nyilatkozat aláírása előtt a Lakástakarékpénztár – a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező – Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó Üzletszabályzatát átvettem, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem,
a Díjtáblázatban foglalt díjakat kifejezetten elfogadom.
Továbbá kijelentem, hogy a szerződés átruházást elfogadom, és tudomásul veszem, hogy az előző lakás-előtakarékoskodó által esetlegesen igényelt számlanyitási
díjkedvezmény elvész az átruházással, amelyet legkésőbb a szerződés megtakarításának bármely okból történő kiﬁzetésekor a Lakástakarék jogosult levonni a kiﬁzetendő összegből.
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: +36-1-477-4884

Fax: +36-1-476-5788
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Szerződésszám:

L
NYILATKOZATOK (folytatás)

Tudomásul veszem, hogy
• a lakáskölcsön folyósításának feltétele a Lakás-előtakarékoskodó hitelképessége, illetve a hitelfelvevő hitelképessége, melyre a Lakástakarékpénztár hiteligénylés
időpontjában hatályos szabályzata vonatkozik;
• a Lakástakarékpénztár az Üzletszabályzatban foglalt esetekben megtagadhatja a lakáskölcsön folyósítását;
• a 47/1997. kormányrendelet 13. § (2) bek. értelmében a betétbeﬁzetések Szerződésben meghatározott időpontban történő rendszeres teljesítése esetén, amenynyiben a szerződésben rögzített egyéb feltételek fennállnak, a Lakás-előtakarékoskodó a módozatban rögzített minimális megtakarítási idő leteltekor éri el a
minimális értékszámot és a minimális megtakarítási hányadot;
• a szerződéses összeg, illetve a Szerződés alapján igényelt összeg kiﬁzetésére az Üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén,
de legkorábban a három hónapos kiutalási időszakot követő hónapban kerülhet sor. A Lakástakarékpénztár a szerződéses összeg kiutalása előtt
nem vállalhat kötelezettséget arra, hogy a lakáskölcsönt mely előre meghatározott időpontban ﬁzeti ki.
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 vagy érdekében járok el. (Ez esetben a tényleges tulajdonos
személyéről külön nyilatkozat kitöltése szükséges!)
Tudomásul veszem, hogy a megadott adataimban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változást 5 munkanapon belül köteles vagyok
bejelenteni a Lakástakarékpénztárnak.
Állami támogatás igénylése esetén a Lakás-előtakarékoskodó hozzájárul igényjogosultságának és a lakáscélú felhasználás ellenőrzéséhez szükséges adatai kezeléséhez.
Állami támogatást igényelek:

Igen

Nem

Ha igen: Kijelentem, hogy az adott naptári évben javamra, vagy a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett javára tudomásom szerint más lakástakarékpénztári
szerződés után nem igényeltek állami támogatást.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen Nyilatkozat kitöltésekor tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
A Lakástakarékpénztár adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartásba vette, az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a www.aegonlakastakarek.hu oldalon. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69225/2013.
Adatkezelés időtartama
A Lakástakarékpénztár az Üzletszabályzatában foglaltak alapján – ﬁgyelemmel a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.), a
lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (Ltp.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.) vonatkozó előírásaira is – a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a jelen Ajánlatban megjelölt vagy a későbbiek során a Lakás-előtakarékoskodó által átadásra
kerülő banktitoknak minősülő, illetve személyes adatokat a jogszabály által előírt ideig, de legalább a Szerződésből származó igények, illetve az Ajánlat elutasítása esetén
az elutasítással kapcsolatos igények érvényesíthetőségének elévülési idejéig kezeli.
A Lakástakarékpénztár adatkezelése a fenti határidők közül a később lejáró határidőig tart. A Lakástakarékpénztárt a tudomására jutott banktitok tekintetében időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli, csak a Hpt.-ben foglaltak alapján jogosult a banktitoknak minősülő adatokat harmadik személyek részére kiadni.
Adatkezelés célja
Jelen Nyilatkozat elbírálása, a Szerződés megkötése; Szerződés létrejötte esetén, a benne foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése, valamint az állami támogatásra való
igényjogosultság, a lakáscélú felhasználás Lakástakarékpénztár általi ellenőrzése az Üzletszabályzatban foglaltak alapján.
Az érintett jogai és érvényesítésük
Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését.
Az érintett jogai megsértése esetén a NAIH-hoz és bírósághoz fordulhat. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

HOZZÁJÁRULÁS
A jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakástakarékpénztár az általam megadott személyes adatokat és elérhetőségeimet a lakás-előtakarékossági Szerződés
teljesítésével kapcsolatban kezelje az Üzletszabályzatban, valamint jelen Ajánlatban foglaltak alapján.
A jelen okirat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakástakarékpénztár Kedvezményezett jelölés esetén
• a Kedvezményezett felé fennálló kötelezettségei teljesítése és a Kedvezményezett jogai gyakorlása érdekében szükséges, a Szerződésre vonatkozó és a Szerződés
alapján vezetett nyilvántartásokban található, valamint
• a megtakarítási számlával kapcsolatos, banktitoknak minősülő adataimat kiadja a Kedvezményezett részére.
A következő pontokban meghatározott hozzájárulás önkéntes, nem feltétele a lakás-előtakarékossági Szerződés megkötésének és bármikor, indoklás
nélkül visszavonható.
Az adatkezelés időtartama visszavonó nyilatkozatom Lakástakarékpénztárhoz való beérkezéséig tart.
Az adatok kezelésével, tárolásával, feldolgozásával, kiadásával, valamint a jogorvoslati jogokkal kapcsolatban kapott tájékoztatás alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a
Lakástakarékpénztár
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

az általa megbízott közvetítő (ügynök) részére a Szerződés teljesítése, ellenőrzése, érvényesítése, a Lakás-előtakarékoskodóval való kapcsolattartás
érdekében a Szerződésre vonatkozó és a Szerződés alapján vezetett nyilvántartásokban található, személyes adataimat, elérhetőségemet, valamint a
megtakarítási számlával kapcsolatos, banktitoknak minősülő adataimat átadja;

a Szerződéssel kapcsolatos, továbbá kockázatelemzési, marketing, közös ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése céljából, kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással személyes jellemzőimet értékelje, elemezze, azzal a feltétellel, hogy kérelmemre az
alkalmazott módszerekről tájékoztatást kapok és álláspontom kifejthetem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakástakarékpénztár az Aegon Cégcsoport tagvállalatai, valamint az értékesítéssel megbízott közvetítők részére a szerződéses jogviszony során
rendelkezésre bocsátott, a személyemmel, a beﬁzetéseimmel kapcsolatos adatokat, valamint a megadott elérhetőségemet
kockázatkezelési célból, valamint az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából kiadja, valamint, hogy az Aegon
Cégcsoport tagvállalatai az átadott adataimat ezen célból a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig kezeljék; valamint
marketing- és üzletszerzési célból kiadja, engem a Lakástakarékpénztár, valamint az Aegon Cégcsoport tagvállalatai saját és harmadik fél termékeivel kapcsolatban
marketing, értékesítési, piackutatási és ügyfélelégedettség-mérési célból telefonon, levélben megkeressen, illetve

Igen
Nem
elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül részemre reklámcélú elektronikus üzenetet küldjön,
és ezen célból – a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig – átadott adataimat kezelje.
Az Aegon Cégcsoport tagvállalatait, valamint az értékesítéssel megbízott közvetítők személyét a Lakástakarékpénztár a honlapján tünteti fel.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69376/2013.

Kelt:

,

X
Új Lakás-előtakarékoskodó aláírása

KÖZVETÍTŐ ADATAI
Nyilatkozom, hogy az új Lakás-előtakarékoskodó személyazonosságát az általa bemutatott eredeti, érvényes okmányok alapján ellenőriztem.
Közvetítő neve:
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69381/2013.

Közvetítő kódja:

X
Közvetítő aláírása
LTPNY0007v1

