ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
természetes személyek esetén
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. RÉSZÉRE
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

NYILATKOZAT
Alulírott,
Név:
az

L

Adóazonosító jel:
szerződésszámú lakás-előtakarékossági szerződés kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

(Az alábbi lehetőségek közül egyet szíveskedjen megjelölni!)
természetes személyként saját magam nevében járok el, vagy
természetes személyként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el, vagy
meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el.
A képviselet formája (Kérjük, jelölje meg a megfelelőt!):

Szülő
Gyám
Gondnok
Meghatalmazott

Amennyiben Ön gyámként, gondnokként vagy meghatalmazottként jár el, jelen nyilatkozata mellé szíveskedjen csatolni a meghatalmazást vagy a kirendelő határozatot – ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni nyilatkozattételét!

A KÉPVISELT TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY ADATAI
Kérjük, hogy az alábbiakban adja meg azon személy adatait, akinek a nevében eljár! Minden adat megadása kötelező!
(Amennyiben saját maga nevében jár el, az alábbi adatok megadása nem szükséges.)
Családi és utónév:
Születési és
családi utónév:
Születési hely:

Születési dátum:

Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Külföldi állampolgár esetén kötelezően jelölendő:
Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik
Bevándorolt
(2007. évi I. törvény – EGT állampolgár és családtagjai)

Letelepedett

Menekült

Lakóhely:
Tartókodási hely
(ha nincs lakóhely):
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)

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Lakástakarékpénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban
bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Keltezés:

,

X
Aláírás

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.
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

LTPNY0011v2

