LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ
SZERZŐDÉST FELMONDÓ NYILATKOZATA
KIFIZETÉS IGÉNYLÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS NÉLKÜL
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. FELÉ
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ADATAI
Név:
Szerződésszám:

L

Adóazonosító jel:

KIFIZETÉS HELYE
Alulírott Lakás-előtakarékoskodó, a fenti számú szerződésemet felmondom, és a megtakarítási összeget lakáscél igazolása nélkül kívánom
felhasználni.
Postai kiﬁzetést kérek az alábbi címre:

VAGY
Bankszámlára kérem a kiﬁzetést:
Számlatulajdonos neve:
Számlavezető bank neve:
Számlavezető bank címe:
(csak külföldi bankszámlaszám esetén szükséges)
Bankszámlaszám:
IBAN:

–
–

–
–

–

SWIFT kód:
–

–

–

A FELMONDÁS KÜLÖNLEGES ESETEI
A felmondást gyorsított eljárásban kérem.
(Ez esetben tudomásul veszem, hogy a Lakástakarék a teljesíthető felmondási igénybejelentésem beérkezését követő 30 napon belül kiﬁzeti részemre
az engem megillető összeget, amelyből levonásra kerül a felmondási díj, amely mértéke a kiﬁzetendő összeg 3%-a.)
A felmondás oka az Üzletszabályzat módosítása.
(Akkor jelölendő, ha az Ügyfél az Üzletszabályzat 3.2.6. pontja alapján az új Üzletszabályzat hatálybalépésig azonnali hatállyal felmondja a szerződést.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy amennyiben 2014.10.01. előtt kötötte szerződését, úgy a szerződés bármely szakaszában (megtakarítás és hitelszakasz
egyaránt) felmondhatja a szerződést ezen pont alapján. Amennyiben azonban 2014.09.30. után kötötte szerződését, csak a lakáskölcsön folyósítását
követően van lehetőség a felmondásra erre az okra hivatkozva.)
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy amennyiben ügyfélakció keretében számlanyitási díjkedvezményt vett igénybe, úgy a szerződés felmondásakor
azt elveszítheti; a megtakarítása a meg nem ﬁzetett számlanyitási díj összegével csökkentett mértékben kerül kiﬁzetésre.
Amennyiben a megtakarított összeg erre nem nyújt elég fedezetet, úgy az az adózási szabályok szerint elengedett követelésnek minősül és a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján személyi jövedelem-adóelőleg ﬁzetési kötelezettség terheli!
Kijelentem, hogy az ezen nyomtatványhoz tartozó tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem és a jelen nyomtatványon megadott számú
lakás-előtakarékossági szerződésemet felmondom.
Kelt:

,

X
Lakás-előtakarékoskodó 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

Fax: +36-1-476-5788
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TÁJÉKOZTATÓ
Lakás-előtakarékoskodó által lakáscél igazolása nélkül történő felmondáshoz
A Lakás-előtakarékoskodó jogosult a szerződést a megtakarítási időszakban bármikor felmondani és a megtakarítási számláján
felhalmozott összegről rendelkezni. Amennyiben a megtakarítási idő még nem érte el a 48 hónapot, akkor Ön a megtakarításának és
kamatainak a felvételére jogosult lakáscél igazolása nélkül.
Jelen nyomtatványt kérjük, akkor töltse ki, ha a szerződését lakáscél igazolása nélkül kívánja felmondani! Ha lakáscél igazolással szeretné felmondani szerződését, úgy kérjük az erre rendszeresített „Lakás-előtakarékoskodó szerződést felmondó nyilatkozata
– Kiﬁzetés igénylés állami támogatással (lakáscél igazolással)” elnevezésű nyomtatványt szíveskedjen kitölteni, ahol a lakáscéljáról is
tehet nyilatkozatot.
A felmondási idő az Üzletszabályzat 9.5 pontja alapján 3 hónap, a 2017.07.01-től kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén
2 hónap. A Lakástakarékpénztár a Lakás-előtakarékoskodó felmondása esetén a felmondási idő utolsó napjáig köteles a Lakáselőtakarékoskodó rendelkezése szerint kiﬁzetni a megtakarítási számlán nyilvántartott betétet és kamatát, a számlanyitási díj azonban
nem jár vissza. Az esetlegesen már megigényelt és a számláján jóváírt állami támogatást és annak kamatait Lakástakarékpénztárunk
visszautalja az állam részére.
A Lakás-előtakarékoskodó havi betét elhelyezési kötelezettsége a felmondási idő alatt fennáll. Kérjük, hogy a felmondási idő végét
követően a szerződés megszűnésére tekintettel rendszeres banki átutalását szíveskedjen lemondani.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmét, hogy a szerződés felmondását követően lakáskölcsön nem nyújtható!
A szolgáltatás igénybevételéhez benyújtandó iratok:
•

Egyértelműen, hibátlanul és hiánytalanul kitöltött és aláírt felmondó nyilatkozat

A felmondás különleges esetei:
•

Felmondás gyorsított eljárásban:
A Lakás-előtakarékoskodó kérheti a Szerződés megszüntetését és gyorsított eljárásban történő kiﬁzetést a Díjtáblázatban
rögzített ügyintézési díj megﬁzetése mellett, amelynek mértéke: a kiﬁzetendő összeg 3%-a, amely a folyósított összegből
kerül érvényesítésre.
Az azonnali hatályú felmondás esetén a kiﬁzetés a Lakás-előtakarékoskodó teljesíthető kérelmének Lakástakarékhoz történő
beérkezését követő 30 napon belül történik meg.

•

A felmondás oka az Üzletszabályzat módosítása:
Ha a felmondásra az Üzletszabályzat módosítása miatt került sor, ebben az esetben az új Üzletszabályzat hatályba lépése előtt
kell benyújtania azonnali hatályú felmondását, és a kiﬁzetés 30 napon belül megtörténik.

A kiﬁzetéssel kapcsolatos díjak:
•

Postai kiﬁzetési utalvánnyal történő kiﬁzetés díja 2.000 Ft, amely a folyósított összegből kerül érvényesítésre.

•

A bankszámlára történő kiﬁzetés díjmentes.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk a +36-1-477-4884 telefonszámon készséggel áll rendelkezésére.
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