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A Lakástakarék minden hónap első munkanapján (értékelési fordulónap) meghatározza,
mely szerződések teljesítik az Üzletszabályzatban meghatározott kiutalási feltételeket.
Feltételek a megtakarítási időre, a megtakarított összegre, és az értékszámra
(a betételhelyezés rendszerességét mutató szám) vonatkoznak. A kiutalási időszak hossza
a 2017.06.30-ig kötött szerződések esetén 3 hónap, a 2017.07.01-ét követően pedig 2 hónap.

A kiutalási feltételeket teljesítő ügyfelek a kiutalási időszak első két hetében,
levélben kapnak tájékoztatást. A Tájékoztató részletes információkat tartalmaz
a kiutalásról, a kifizetéshez szükséges dokumentumokról, a lakáskölcsön igénylésről.

Az ügyfél az alábbi lehetőségek közül választhat:
elfogadja-e a várható kiutalást és a teljes szerződéses összegre – beleértve a lakáskölcsön
összegét is –, vagy annak csak egy részére tart igényt. (Az igényelt összeg későbbi
időpontban történő kifizetése is kérhető).
nem fogadja el a kiutalást (pl. nincs konkrét lakáscél a kiutalás időpontjában).
Ebben az esetben is folytatható a betétbefizetés a szerződésmódosításnak megfelelően.
(Kiutalás a módosított szerződés feltételei szerint történhet.)
A kifizetési igényt a kiutalást elfogadó nyilatkozat, illetve a szükséges dokumentumok benyújtásával
szükséges jelezni, legkésőbb a kiutalási időszak második hónapjának végéig. Amennyiben nem érkezik
be a megjelölt határidőben, úgy a kifizetés a szükséges dokumentumok beküldését követően kezdődő
kiutalási időszak szerint történhet meg.
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A kiutalási időszak végét követő 15 napon belül kerülhet kifizetésre a megtakarított összeg, amennyiben
a lakáscél előzetes igazolásához szükséges dokumentumok határidőn belül benyújtásra kerülnek.
Lakáskölcsön igénylése esetén további feltétel a kölcsönszerződés aláírása és a folyósítási feltételek
teljesítése is. A lakáskölcsön és a megtakarított összeg kifizetése egy összegben történik.
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A kifizetett összeg lakáscélú felhasználását igazolni - a jogszabályban előírt határidőn belül - kell,
a felhasználást igazoló dokumentumok beküldésével. Az igazolási kötelezettség elmulasztása, vagy a
határidők be nem tartása esetén az igényelt állami támogatást a kamatokkal együtt vissza kell fizetni!
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