HALÁLESET BEJELENTŐ LAP
Jelen bejelentő lap csak a haláleset tényének a bejelentésére szolgál, haláleseti szolgáltatás (kiﬁzetés) igénylésére nem használható!
Alulírott, bejelentem az alábbi halálesetet:

ELHUNYT LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ADATAI
Szerződő neve:
Szerződő
édesanyja neve:
Születési dátum:

Szerződésszám(ok):

Haláleset dátuma:

HALÁLESET TÉNYÉNEK IGAZOLÁSÁRA CSATOLT OKIRAT
halotti anyakönyvi kivonat
hagyatékátadó végzés (jogerős)
öröklési bizonyítvány (jogerős)
halál tényét igazoló egyéb közokirat (pl: közjegyző által kiállított igazolás, hagyatéki ügyben kiállított jogerős bírósági határozat)

BEJELENTŐ/HOZZÁTARTOZÓ ADATAI
Név:
Születéskori név:
Anyja neve:
Születési dátum:

Születési hely:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Telefonszám:

E-mail cím:

ALÁÍRÁS
Az adatok megadása nem kötelező, azonban kérjük töltse ki a nyomtatványt az Ön beazonosításához szükséges adatokkal és elérhetőségével , hogy ezzel
megkönnyítse az ügyintézést. Az adatokra azért van szükség, hogy a jogosultak részére történő kiﬁzetés érdekében fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot,
amennyiben további információra van szükségünk. Az adatokat a jogosultak részére történő kiﬁzetés megtörténtéig kezeljük, utána törlésre kerülnek.
Adatkezelési tájékoztatónkat a hátoldalon találja.
Keltezés dátuma:

Keltezés helye:

X
Bejelentő aláírása

TÁJÉKOZTATÁS
A lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a szerződésben megjelölt kedvezményezettet (korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
kedvezményezett esetén a kedvezményezett szülői felügyeletét gyakorló szülője, gyámja, gondnoka), kedvezményezett hiányában pedig a lakáselőtakarékoskodó örökösét illeti meg a rendelkezési jog a lakás-előtakarékossági szerződés tekintetében.
Az örökös(ök) személyének megállapításához a jogerős hagyatékátadó végzést, hagyatéki ügyben hozott bírósági határozatot vagy öröklési bizonyítvány
másolatát kéri be a Lakástakarékpénztár.
Ha a Lakástakarékpénztár a fentiek alapján megállapította a jogosult(ak) személyét, a szolgáltatás teljesítéséhez (kiﬁzetéshez) szükséges nyomtatványt
– a szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatással együtt – a jogosultak részére postai úton eljuttatja.
Kérjük, hogy a kitöltött bejelentést és a haláleset tényét igazoló okirat másolatát az alábbi címre megküldeni szíveskedjen:
Aegon Lakástakarék, 1397 Budapest, Pf.: 33.

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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Tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatban

1. Adatkezelő adatai:
•

Neve:

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

•

Székhely:

1091 Budapest, Üllői út 1.

•

Postacím:

1397 Budapest, Pf.: 33.

•

Telefon:

(+36) 1-477-4884

•

E-mail cím:

lakastakarek@aegon.hu

•

Honlap:

www.aegonlakastakarek.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő:
•

Neve:

dr. Schwanner Orsolya

•

Elérhetősége: ltp.adatvedelem@aegon.hu

3. Adatkezelés jogalapja: a Lakástakarék jogos érdeke (a jogosultak részére történő kiﬁzetés teljesítése).
4. Adatkezelés célja: az elhunyt szerződő örökösei részére történő kiﬁzetéshez szükséges információ megszerzése.
5. Adatok megőrzési ideje: jogosult részére történő kiﬁzetés teljesítéséig.
6. Az érintett jogai:
•

kérheti a Lakástakaréktól
— az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést,
— az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását;

•

tiltakozhat az adatkezelés ellen;

•

élhet adathordozhatósághoz való jogával;

•

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu).

Az érintett jogaival kapcsolatos részletes tájékoztatást megtalálja honlapunkon az Adatvédelmi Nyilatkozatban
(www.aegonlakastakarek.hu).
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