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KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

A LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ÉS A MEGOSZTANI KÍVÁNT SZERZŐDÉS ADATAI
Név:
Szerződésszám:

Adóazonosító jel:

Szerződéses összeg:

000

Ft

MEGOSZTÁS UTÁNI ÚJ SZERZŐDÉSEK ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK
A jelenlegi szerződését maximum négy szerződésre oszthatja meg az Ön által megjelölt arányban (arra azonban ügyeljen, hogy a megosztások aránya
összesen 100% kell, hogy legyen). Jelen nyomtatványon két szerződésre oszthatja meglévő szerződését. Kettőnél több szerződésre való megosztás
igényléséhez még egy ilyen nyomtatvány kitöltése (és a két nyomtatvány Lakástakarékpénztárhoz történő egyidejű megküldése) szükséges.
A megosztás utáni szerződések új szerződéses összege ötezer forinttal osztható kell legyen, valamint nem lehet kevesebb, mint a termékmódozat Üzletszabályzat szerinti minimum szerződéses összege.
A megosztandó szerződésen jóváírt betétek, kamatok és állami támogatás a megosztás arányaiban kerülnek jóváírásra az újonnan létrejövő szerződéseken.
Az új szerződésekre eltérő kedvezményezetteket kell megjelölni. Kedvezményezett lehet a Lakás-előtakarékoskodó vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója. Ha az egyik új szerződésen a Lakás-előtakarékoskodó kíván kedvezményezett lenni, adatait nem kell megadnia. Nem közeli hozzátartozó csak úgy jelölhető, ha ő a közeli hozzátartozó kedvezményezett kirendelt gyámja.
A változás hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Lakástakarékpénztar is elfogadja és visszaigazolja, melyre a jelen nyomtatvány beérkezését követő 30 napon
belül kerül sor. A szerződés megosztása az Üzletszabályzatban foglalt időpontban lép hatályba. A hatályba lépést követően a jelenlegi szerződés megszűnik és
helyette új szerződések lépnek életbe.
A megosztással létrejövő új szerződések a megszűnt szerződés szerinti módozattal jönnek létre, az egyéb feltételek is a megegyeznek kivéve: a szerződéses öszszeg, a kedvezményezett, melyet a jelen nyomtatványon kell megadni. Az új szerződések új szerződésszámot kapnak. Egyéb adatok módosítását az erre szolgáló
nyomtatványon teheti meg.
Csoportos beszedéssel történő díjﬁzetéskor a Lakás-előtakarékoskodó felelőssége, hogy a Lakástakarékpénztár visszaigazolását követően a beszedési felhatalmazást módosítsa.
A szerződés megosztásáért a Lakástakarékpénztár az Üzletszabályzat szerint külön díjat számol fel.
Tudomásul veszem, hogy a szerződésmódosításra az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Mindezek tudatában, a Lakás-előtakarékoskodó, mint szerződő, a következő szerződésmódosítási ajánlatot teszem: a fentebb megadott lakás-előtakarékossági
szerződésem alábbiak szerinti megosztását kérem az Üzletszabályzatban foglaltak alapján, az abban foglaltakat tudomásul véve.
Az új szerződésekre az alábbi kedvezményezetteket jelölöm meg.
(Ha az egyik új szerződésen a lakás-előtakarékoskodó kíván kedvezményezett lenni, úgy ott ne adjon meg kedvezményezett adatokat.)
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