VÁLTOZÁSBEJELENTŐ
ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ NYOMTATVÁNY
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. FELÉ

Jelen nyomtatványon a Lakás-előtakarékoskodó az alábbi változásokat, módosításokat tudja bejelenteni a Lakástakarékpénztár felé:
1. Személyes adatainak, elérhetőségeinek változása (pl. név és cím változás)
2. Állami támogatásra jogosult Kedvezményezett személyének módosítása
3. Megtakarítási idő módosítása (módozat váltás)

4. Szerződéses összeg emelése, csökkentése (havi betét módosítással)
5. Díjﬁzetési mód megváltoztatása
6. Állami támogatás igénylésének módosítása

Az Ön pontos beazonosításához legalább két azonosító adat megadása szükséges, az Ön által kért módosításokat csak ebben az
esetben tudjuk átvezetni a szerződésén!
Név:
Szerződésszám:

L

Adóazonosító jel:

Születési dátum:
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

1. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ADATAINAK VÁLTOZÁSA
Csak a változással érintett mezőket töltse ki!
Név:
Állampolgársága:

Születési dátum:

Állami támogatás igényléséhez külföldi állampolgár esetén kötelezően jelölendő:
Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik
(2007. évi I. törvény – EGT állampolgár és családtagjai)
Azonoító okmány típusa:

Személyazonosító igazolvány

Bevándorolt

Letelepedett

Menekült

Kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány
száma:

Adóazonosító jel:

Egyéb igazoló
okmány neve:
Lakcím-igazolvány
száma:

Egyéb igazoló
okmány száma:

Útlevél

(kötelező megadni, ha az azonosító/igazoló okmányban lakcím nem szerepel)

Lakóhely:
Tartózkodási hely/
levelezési cím:
Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely.
Kérjük, adja meg e-mail címét és telefonszámát, hogy Szerződésével kapcsolatban a lehető leggyorsabban tájékoztathassuk. Az adatok megadása
önkéntes, nem feltétele a szerződés teljesítésének. Később bármikor kérheti, hogy ne keressük ezen a módon.
Telefonszám:

E-mail cím:

Igényelem az (Üzletszabályzatban meghatározott) e-posta és az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásokat:

Igen

Kizárólag az (Üzletszabályzatban meghatározott) Online Ügyfélszolgálathoz kérek hozzáférést:

Igen

Az e-posta és Online
Ügyfélszolgálat igényléséhez
e-mail cím megadása szükséges.

2. KEDVEZMÉNYEZETT SZEMÉLYÉNEK MÓDOSÍTÁSA (SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)
Ha nem kíván kedvezményezettet módosítani, hagyja üresen az alábbi részt.
Korábbi jelölésemet visszavonom.

Igen

Amennyiben a jelölés visszavonásakor nem ad meg új kedvezményezettet, úgy a lakás-előtakarékoskodó válik kedvezményezetté.
Kedvezményezettként kizárólag a Lakás-előtakarékoskodó Ptk. szerinti közeli hozzátartozója adható meg.
Amennyiben kiskorú személyt jelölne kedvezményezettnek és a megtakarítási idő teljes tartamára igényelné az állami támogatást, úgy olyan kiskorú
személyt jelöljön meg kedvezményezettnek, akinek a születési dátuma korábbi, mint a szerződés első megtakarítási évének dátuma.
Név:

Születési név:

Anyja születési neve:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési dátum:

Lakóhely:
A Lakástakarékpénztár az érvényes kedvezményezett módosítást annak kézhezvételét követő 30 napon belül igazolja vissza.

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
LTPNY0009v5

Név:
Szerződésszám:

L

Adóazonosító jel:

Születési dátum:

3. MEGTAKARÍTÁSI IDŐ MÓDOSÍTÁSA (MÓDOZAT VÁLTÁS – SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)
Feltétlen olvassa el alább, a FONTOS INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN rovat ide vonatkozó részeit!
Új, vállalni kívánt megtakarítási idő (a szerződés kezdetétől):

4 év

5 év

6 év

8 év

10 év

4. SZERZŐDÉSES ÖSSZEG EMELÉSE, CSÖKKENTÉSE (HAVI BETÉT MÓDOSÍTÁSSAL – SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)
Feltétlen olvassa el alább, a FONTOS INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN rovat ide vonatkozó részeit!
Új, vállalni kívánt havi betét összege:

Ft (Maximum 20.000 Ft lehet.)

Amennyiben a havi betét összegét módosítja, a változtatás a Lakástakarékpénztár elfogadását követő naptári hónap első napján lép hatályba.
Egyéb feltételek módosítása a Lakástakarékpénztár elfogadásának napjától hatályos.

5. FIZETÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA
Új ﬁzetési mód:

Csoportos beszedés (felhatalmazás kitöltése szükséges)

Új bankszámlaszám:

–

Készpénzátutalási megbízás (postai csekk)

Banki átutalás

(banki átutalás választása esetén kötelezően kitöltendő
a Lakás-előtakarékoskodó bankszámlaszáma)

–

6. ÁLLAMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA (SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS)
Amelyik év(ek)re nem jelöli meg az állami támogatás igénylésére vonatkozó módosítási szándékát, ott a korábbi nyilatkozata marad érvényben.
1. megtakarítási év

Igen

Nem

6. megtakarítási év

Igen

Nem

2. megtakarítási év

Igen

Nem

7. megtakarítási év

Igen

Nem

3. megtakarítási év

Igen

Nem

8. megtakarítási év

Igen

Nem

4. megtakarítási év

Igen

Nem

9. megtakarítási év

Igen

Nem

5. megtakarítási év

Igen

Nem

10. megtakarítási év

Igen

Nem

FONTOS INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN
A Szerződés módosítására a kiutalási időszak előtt jelen nyomtatvány benyújtásával van lehetősége a lakás-előtakarékoskodónak.
A nyomtatványon bejelentett módosítás(ok) hatálybalépésnek feltétele, hogy az(oka)t a Lakástakarékpénztár is elfogadja, illetve visszaigazolja.
A szerződéssel kapcsolatos egyes módosítások az Üzletszabályzat szerint díjkötelesek, ezek mértékéről a bejelentés előtt tájékozódjon az aktuális Üzletszabályzatból, amely megtalálható a www.aegonlakastakarek.hu oldalon.
A kiutalási időszakban tett szerződés módosító nyilatkozattal a lakás-előtakarékoskodó egyben arról is nyilatkozik, hogy a kiutalást nem fogadja
el, illetve a már megtett kiutalás elfogadó nyilatkozatát visszavonja.
A fenti 3-as és 4-es pontban kért módosítások esetén:
•

2018.10.17. napjától benyújtott módosítási kérelmek esetén a szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása, illetve a szerződéses összeg (havi megtakarítási összeg) megemelése esetén – a meghosszabbított megtakarítási időre, illetve a módosítást követően
teljesített többletbeﬁzetésekre vonatkozóan – nem jár állami támogatás.

•

A szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása, illetve a szerződéses összeg (havi betét összeg) megemelése esetén – az aktuális szerződéses
összeg és a módosítást követően létrejött új szerződéses összeg közötti – számlanyitási díjkülönbözetet kell ﬁzetnie, az Üzletszabályzatban foglaltak
szerint.

•

Amennyiben Ön akciós szerződést kötött, amely számlanyitási díjkedvezménnyel járt, úgy felhívjuk szíves ﬁgyelmét, hogy a megtakarítási idő csökkentése, és/vagy a szerződéses összeg és/vagy a havi ﬁzetendő betét csökkentése esetén Ön elveszíti a szerződés megkötésekor kapott díjkedvezményt.
Ezt az összeget Lakástakarékpénztárunk jogosult a lakástakarék-számlán nyilvántartott összegből, legkésőbb a megtakarítás bármely okból történő
kiﬁzetésekor levonni.

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSKODÓ ALÁÍRÁSA
Tudomásul veszem, hogy a szerződésmódosításra az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések, és bizonyos esetekre díjﬁzetési kötelezettségek vonatkoznak, azokat megismertem és elfogadom.
Kelt:

,

X
Lakás-előtakarékoskodó aláírása
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