Módosítási lap
Összevonás
Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és két példányban eredetiben aláírni!
Összevonás esetén az összevonásra került szerződések közül a későbbi dátummal kötött szerződés szűnik meg.

1. Eredeti szerződés alapadatai
Valamennyi adat értelemszerűen, a megkötött szerződés alapján kötelezően kitöltendő. Ha a szerződés korábban módosításra került,
akkor a legutolsó módosítás utáni adatok alapján kérjük kitölteni!

Szerződésszám/ ajánlatszám:
Lakás-előtakarékoskodó neve:
Kedvezményezett:

Eredeti szerződés Lakás-előtakarékoskodójának személyes adatai
Valamennyi adat kitöltése KÖTELEZŐ a Lakás-előtakarékoskodó hatályos személyi okmányai alapján!

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Levelezési cím:
Szem. okmány száma:
Szem. okmány típusa:

Állampolgárság:
E-mail cím:
Telefonszám:
Mobil telefonszám:

Lakcímkártya száma:
Adóazonosító jel:
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A szerződés módosítással kapcsolatos díjak a mindenkori hatályos Hirdetményben (Díjtáblázat) találhatóak.
ERSTE Lakástakarék Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: 1920 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-047080
Telefonszám: 06-1-298-0222
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Módosítási lap
Összevonás
A jelen szerződésmódosítás aláírójaként kijelentem, hogy az aláírást megelőzően az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: ELTP) Üzletszabályzatát, annak részeként az Általános Szerződési Feltételeit és Általános Üzleti Feltételeit, különös tekintettel a Lakáselőtakarékossági szerződés módosításáról és felmondásról szóló IV. fejezetében írtakat,hiánytalanul elolvastam, megértettem; az abban foglaltakat, mint a lakástakarékpénztári szerződés elválaszthatatlan részét elfogadom.
A módosítási kérelmek vonatkozásában az ELTP ügyfél azonosítást végez, melynek részét képezi a Lakás-előtakarékoskodó aláírásának az azonosítása. Sikertelen
aláírás azonosítás esetén az ELTP megtagadja a módosítási kérelem teljesítését.
Az ELTP a hiánytalanul és szabályszerűen kitöltött nyomtatványnak az ELTP részére történő – bizonyítható – beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül –
dönt a nyomtatványon igényelt változás átvezetéséről. Az ELTP nem felel azon eseményekért, kifizetésekért, amelyek a vállalt határidőn belül következnek be, az
eredeti szerződések szerint.

Tudomásul vettem a tájékoztatást, hogy amennyiben a lakástakarék szerződés számlanyitási díj kedvezménnyel lett igényelve, vagy más
hasonló kedvezménnyel lett igényelve és az igénybe venni kívánt módosítás megegyezik a kedvezmény nyilatkozatban foglalt kizáró
feltételek bármelyikével, akkor az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ELTP) utólagosan
jogosult megterhelni a megtakarítást az elengedett számlanyitási díj kedvezmény, vagy a hirdetményben írt egyéb díj mértékével.

Jelen aláírásommal, teljes jogi felelősségem tudatában igazolom az ügyfél(ek) aláírásának hitelességét, mivel az ügyfele(ke)t személyes okmányai
alapján azonosítottam. Tanúsítom, hogy a módosítási nyomtatványon szereplő adatok megegyeznek az ügyfél(ek) személyes okmányaiban
szereplő adatokkal, és azt előttem írta(k) alá.

fióki ph.
Eredeti/Összevonással létrejött
Eredeti/Összevonással
szerződés Lakásmegszűnt szerződés Lakáselőtakarékoskodójának aláírása előtakarékoskodójának aláírása
Tanácsadó aláírása
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és aláírása
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Kelt:
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.
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Lakcím:
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Neve:
Lakcím:
Aláírás

Eljáró fiók neve:

Tanácsadó neve:

Eljáró fiók kódja:

Tanácsadó kódja:

ERSTE Lakástakarék Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: 1920 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-047080
Telefonszám: 06-1-298-0222
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