
1. Részletes tájékoztató_ Egyéb számlanyitási díjkedvezmény vagy számlanyitási 

díjkedvezmény nélkül kötött szerződések, fizetési mód: csoportos beszedés 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód csoportos beszedési megbízás. Az Aegon Lakástakarék által 

kezdeményezett utolsó csoportos beszedés dátuma: 2019. október 15. 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!  

  

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 

 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.  

http://www.aegonlakastakarek.hu/


 

 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód csoportos beszedési megbízás, amelynek módosításával 

kapcsolatban nincs teendője. 

Az átruházást követően, azaz legkorábban 2019. november 15-én esedékes összeg beszedését 

már az Erste Lakástakarék kezdeményezi.  

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés megtörténtének 

ellenőrzésére! 

 

Fontos változás az, hogy a beszedés új bankszámlaszámra történik.  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átruházás során a szerződésszáma (szerződésszám) nem változik. Sikertelen csoportos 

beszedés esetén egyedi átutalással pótolhatja elmaradását, ebben az esetén a közlemény 

rovatba kérjük, írja be a szerződésszámát! 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

 

 

Egyéb fontos információk 

 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

 

Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

http://www.erstelakastakarek.hu/


A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.)  

A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata szerinti 

kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aegonlakastarek.hu/


2. Részletes tájékoztató_ Lakásbiztosítással vagy Önkéntes nyugdíjpénztárral 

kapcsolatos díjkedvezménnyel kötött szerződések, fizetési mód: csoportos 

beszedés 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt.-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód csoportos beszedési megbízás. Az Aegon Lakástakarék által 

kezdeményezett utolsó csoportos beszedés dátuma: 2019. október 15.  

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!  

 

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 

 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.  

http://www.aegonlakastakarek.hu/


 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

 

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód csoportos beszedési megbízás, amelynek a módosításával 

kapcsolatban nincs teendője. 

Az átruházást követően, azaz legkorábban 2019. november 15-én esedékes összeg beszedését 

már az Erste Lakástakarék kezdeményezi.  

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés megtörténtének 

ellenőrzésére! 

 

Fontos változás az, hogy a beszedés új bankszámlaszámra történik.  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átruházás során a szerződésszáma (szerződésszám) nem változik. Sikertelen csoportos 

beszedés esetén egyedi átutalással pótolhatja elmaradását, ebben az esetén a közlemény 

rovatba kérjük, írja be a szerződésszámát!  

 

Díjkedvezménnyel kötötte lakástakarék-szerződését?  

Ön a szerződését számlanyitási díjkedvezménnyel kötötte. Az átruházást követően az Erste 

Lakástakarék vizsgálja a kedvezmény feltételeinek teljesülését. Kérjük, fordítson fokozott 

figyelmet nemcsak a lakástakarék-számlája, hanem a kapcsolódó Aegon 

lakásbiztosításának vagy Aegon önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításának 

szerződésszerű teljesítésére is. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

  



 

 

Egyéb fontos információk 

 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.) 

A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata szerinti 

kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

 

 

http://www.erstelakastakarek.hu/
http://www.aegonlakastarek.hu/


3. Részletes tájékoztató_ Egyéb számlanyitási díjkedvezmény vagy számlanyitási 

díjkedvezmény nélkül kötött szerződések, fizetési mód: átutalás 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt.-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

A 2019. október havi betétösszeget legkésőbb október 24-ig kell átutalnia a korábban megszokottak 

szerint, az Aegon Lakástakarék bankszámlájára indított átutalással.  

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!  

 

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 

 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.   

http://www.aegonlakastakarek.hu/


 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

 

Betétfizetés 

Fontos változás: a befizetéseket új bankszámlaszámra kell teljesíteni.  

A 2019. november havi - és minden további - átutalását már a lentiekben megadott Erste 

Lakástakarék bankszámlára szükséges teljesítenie. Kérjük, szíveskedjen gondoskodni az 

átutalási megbízása módosításáról legkésőbb 2019. november 15-ig!  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átutalás során a közlemény rovatba kérjük, írja be szerződésszámát: Szerződésszám 

 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés megtörténtének 

ellenőrzésére! 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

Egyéb fontos információk 

 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.) 

  

http://www.erstelakastakarek.hu/
http://www.aegonlakastarek.hu/


A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata 

szerinti kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Részletes tájékoztató_ Lakásbiztosítással vagy Önkéntes nyugdíjpénztárral 

kapcsolatos díjkedvezménnyel kötött szerződések, fizetési mód: átutalás 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

A 2019. október havi betétösszeget legkésőbb október 24-ig kell átutalnia a korábban megszokottak 

szerint, az Aegon Lakástakarék bankszámlájára indított átutalással.  

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!  

 

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 

 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

http://www.aegonlakastakarek.hu/


található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.  

 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

 

Betétfizetés 

Fontos változás: a befizetéseket új bankszámlaszámra kell teljesíteni.  

A 2019. november havi - és minden további - átutalását már a lentiekben megadott Erste 

Lakástakarék bankszámlára szükséges teljesítenie. Kérjük, szíveskedjen gondoskodni az 

átutalási megbízása módosításáról legkésőbb 2019. november 15-ig!  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átutalás során a közlemény rovatba kérjük, írja be szerződésszámát: Szerződésszám 

 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére! 

 

Díjkedvezménnyel kötötte lakástakarék-szerződését?  

Ön a szerződését számlanyitási díjkedvezménnyel kötötte. Az átruházást követően az Erste 

Lakástakarék vizsgálja a kedvezmény feltételeinek teljesülését. Kérjük, fordítson fokozott 

figyelmet nemcsak a lakástakarék-számlája, hanem a kapcsolódó Aegon 

lakásbiztosításának vagy Aegon önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításának 

szerződésszerű teljesítésére is.  

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

Egyéb fontos információk 

 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

http://www.erstelakastakarek.hu/


 

Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.) 

A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata 

szerinti kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aegonlakastarek.hu/


5. Részletes tájékoztató_ Egyéb számlanyitási díjkedvezmény vagy számlanyitási 

díjkedvezmény nélkül kötött szerződések, fizetési mód: postai csekk 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt.-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód postai (sárga) csekkes befizetés, ezért a folyamatos teljesítés 

érdekében kérjük, az alábbiak szerint járjon el:  

A rendelkezésére álló Aegon Lakástakarék postai csekken befizetéseit 2019. október 15-ig 

tudja teljesíteni. Az ezt követően befizetett összeget, az erre vonatkozó díjak levonását követően 

visszafizetjük, az a megtakarítási számláján nem kerülhet jóváírásra. 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!   

 

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 



 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.  

 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód: postai (sárga) csekkes befizetés.  

Az Erste Lakástakarék 2019. november 08-ig postai úton új csekket fog küldeni, novembertől csak 

és kizárólag az Erste Lakástakaréktól kapott új csekk használható!  

A havi befizetéseit továbbra is minden hónap 15. napjáig szükséges teljesíteni. 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés megtörténtének 

ellenőrzésére! 

 

Fontos változás az, hogy az ERSTE Lakástakarék által küldött sárga csekken a befizetés új 

bankszámlaszámra kerül.  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átruházás során a szerződésszáma (szerződésszám) nem változik. Amennyiben csekk helyett 

átutalná a havi betét összegét, úgy a közlemény rovatba kérjük, írja be a szerződésszámát!  

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

 

Egyéb fontos információk 

 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

http://www.aegonlakastakarek.hu/
http://www.erstelakastakarek.hu/


Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.) 

A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata 

szerinti kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aegonlakastarek.hu/


6. Részletes tájékoztató_ Lakásbiztosítással vagy Önkéntes nyugdíjpénztárral 

kapcsolatos díjkedvezménnyel kötött szerződések, fizetési mód: postai csekk 

 

Részletes tájékoztató 

Az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (a továbbiakban Aegon Lakástakarék), mint átadó, 

a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön, fenti 

számon nyilvántartott lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházza az Erste 

Lakástakarék Zrt-re (továbbiakban: Erste Lakástakarék), mint átvevőre. Az átruházás napján az 

Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra 

szállnak át. 

Ez a folyamat automatikus, Önnek ezzel nincs teendője.  

 

 

2019. október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli szerződését, változatlan feltételekkel.  

  

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód postai (sárga) csekkes befizetés, ezért a folyamatos teljesítés 

érdekében kérjük, az alábbiak szerint járjon el:  

A rendelkezésére álló Aegon Lakástakarék postai csekken befizetéseit 2019. október 15-ig 

tudja teljesíteni. Az ezt követően befizetett összeget, az erre vonatkozó díjak levonását követően 

visszafizetjük, az a megtakarítási számláján nem kerülhet jóváírásra. 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet – az 

átruházást megelőző és azt követő hónapban – a határidőre történő befizetésekre és a befizetés 

megtörténtének ellenőrzésére!  

 

Szolgáltatási igények benyújtása 

Kiutalási, felmondási igényét az Aegon Lakástakaréknál tudja bejelenteni.  

Amennyiben kifizetési kérelmét már benyújtotta, vagy legkésőbb 2019. október 25-éig beküldi, úgy 

szerződése csak akkor kerül átruházásra, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le teljes 

körűen.  

Ebben az esetben az átruházásra 2020. január 17-én kerül sor, ettől az időponttól az ügyintézés 

átkerül az Erste Lakástakarékhoz. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-477-4884 

Az átruházás időpontjáig teljes körű tájékoztatást nyújt lakástakarék-számlájával kapcsolatban. 



 

Online ügyfélszolgálat: ellenőrizheti korábbi befizetéseit és számlaegyenlegét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Aegon Online ügyfélszolgálata (www.aegonlakastakarek.hu) csak addig 

érhető el, amíg Ön az Aegon Lakástakarék ügyfele. Javasoljuk, hogy az Üzenetek menüpontban 

található dokumentumokat (pl. számlaértesítő) mentse le számítógépére, hiszen a későbbiekben 

ezeket már nem éri el.  

 

 

2019. október 26-tól szerződését az Erste Lakástakarék kezeli! 

 

Betétfizetés 

Az Ön által választott fizetési mód: postai (sárga) csekkes befizetés.  

Az Erste Lakástakarék 2019. november 08-ig postai úton új csekket fog küldeni, novembertől csak 

és kizárólag az Erste Lakástakaréktól kapott új csekk használható!  

A havi befizetéseit továbbra is minden hónap 15. napjáig szükséges teljesíteni. 

A maximális állami támogatás igénybevételének egyik feltétele a folyamatos, szerződés 

szerinti összegben történő havi befizetés. Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet - az átruházást 

megelőző és azt követő hónapban - a határidőre történő befizetésekre és a befizetés megtörténtének 

ellenőrzésére! 

 

Fontos változás az, hogy az ERSTE Lakástakarék által küldött sárga csekken a befizetés új 

bankszámlaszámra kerül.  

Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842  

Az átruházás során a szerződésszáma (szerződésszám) nem változik. Amennyiben csekk helyett 

átutalná a havi betét összegét, úgy a közlemény rovatba kérjük, írja be a szerződésszámát!  

 

Díjkedvezménnyel kötötte lakástakarék-szerződését?  

Ön a szerződését számlanyitási díjkedvezménnyel kötötte. Az átruházást követően az Erste 

Lakástakarék vizsgálja a kedvezmény feltételeinek teljesülését. Kérjük, fordítson fokozott 

figyelmet nemcsak a lakástakarék-számlája, hanem a kapcsolódó Aegon 

lakásbiztosításának vagy Aegon önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításának 

szerződésszerű teljesítésére is. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-298-0222 

Az átruházást követően az Erste TeleBank telefonos ügyfélszolgálata áll majd az Ön rendelkezésére 

a bel és külföldről is hívható telefonszámon, a nap 24 órájában.  

! 2019. október 26. előtt az Erste Lakástakarék a szerződésével kapcsolatban nem tud 

tájékoztatást adni. 

 

Személyes ügyfélkiszolgálás 

Az átruházást követően az Erste Bank országos fiókhálózata áll az Ön szíves rendelkezésére, a 

fióklistát a www.erstebank.hu oldalon találja. 

 

 

Egyéb fontos információk 

http://www.aegonlakastakarek.hu/


 

A lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozó kamatok, díjak, költségek, a befizetés 

esedékessége (minden hónap 15-e), valamint a szerződéses módozata és a díjtáblázat nem 

változik, az egyéb szerződési feltételeket a 2019. október 25-től hatályos Erste Lakástakarék 

Üzletszabályzata és Díjtáblázata tartalmazza, melyeket a www.erstelakastakarek.hu weboldalon, 

illetve az Erste Bank fiókhálózatában érhet el. 

 

Szerződés felmondás 

Amennyiben a szerződés átruházásával nem ért egyet, akkor Önnek lehetősége van a szerződését 

díjmentesen felmondani az átruházás elutasítására hivatkozva. 

A felmondó nyilatkozat beérkezési határideje 2019. október 25. Ebben az esetben 

szerződése nem kerül átruházásra, az az Aegon Lakástakarék hatályos Üzletszabályzata szerint 

szűnik meg. A felmondó nyilatkozat a www.aegonlakastarek.hu oldalon érhető el. (Fontos, hogy nem 

a postára adás dátuma, hanem az Aegon Lakástakarékhoz történő beérkezési dátum számít.) 

A felmondás határidőben történő benyújtásának hiánya esetén a módosuló szerződési feltételeket 

tudomásul vette, elfogadta, ezért lakás-előtakarékossági szerződését az Erste Lakástakarék 2019. 

október 25-i fordulónappal átveszi és a mindenkor hatályos Üzletszabályzata és Díjszabályzata szerinti 

kezeli. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az Ön szerződése jelenleg állami támogatásra jogosult, akkor 

felmondás esetén a további állami támogatástól elesik. Továbbá, ha a megtakarítási ideje 

a felmondáskor négy éven belül van, akkor a teljes futamidőre, azaz visszamenőleg is 

elveszíti az állami támogatást. 

 

A szerződés átruházással kapcsolatos adatkezelés jogalapjával kapcsolatos tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés átruházás zavartalan és gördülékeny lebonyolítása érdekében az 

Aegon Lakástakarék a szerződésére vonatkozó adatokat, információkat adja át az Erste Lakástakarék 

részére, melyeket a vonatkozó jogszabályi keretek között az Erste Lakástakarék banktitokként fog 

kezelni.  

Az Aegon Lakástakarék adattovábbításának jogalapját a Hpt. 164 § e) alpontja képezi, miszerint nem 

jelenti a banktitok sérelmét a  Hpt. 17. § szerinti állomány átruházáshoz kapcsolódóan az átadó és az 

átvevő pénzügyi intézmény közötti adatátadás.   

Az Európai Unió adatvédelemmel összefüggő rendeletének  (GDPR)  6. cikk b) bekezdése ezen esetben 

az Erste Lakástakarék adatkezelésének jogszerűségét alapozza meg, mivel ezen adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint érintett az egyik fél. 

 

Az Aegon Lakástakarék és az Erste Lakástakarék közös célja, hogy magas színvonalon álljon az 

ügyfelek rendelkezésére és elősegítse a zökkenőmentes átruházás lebonyolítását.  

 

Tisztelettel, 

Aegon Lakástakarék 

http://www.erstelakastakarek.hu/
http://www.aegonlakastarek.hu/

