Szerződés módosítási adatlap
Kérjük két példányban eredetiben aláírni!
Eredeti szerződés alapadatai
Lakáselőtakarékoskod
ó neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési
neve:
Adóazonosító
jele:
Szerződésszám:

I.

Módozatváltás
Megtakarítási idő:

II.

Havi megtakarítási összeg módosítása (Amely nem tartalmaz számlavezetési díjat illetve csekkes
fizetés díját amennyiben a Lakás-előtakarékoskodó ezt választotta)
Vállalt havi
megtakarítási
összeg:

III.

Szerződéses összeg emelése
Szerződéses összeg:
Számlanyitási
díjkülönbözet (1%):

IV.

Szerződéses összeg csökkentése
Szerződéses összeg:

Akció be nem tartása miatt
felszámolt díj

Ft

A szerződés módosítással kapcsolatos díjak a mindenkori hatályos Hirdetményben (Díjtáblázat) találhatóak, amennyiben a
módosítás szerződéses összeg emelkedéssel jár, az eredeti és az új szerződéses összeg különbözetének 1%-ról és a
fizetési határidőről, a módosító elfogadó nyilatkozatban tájékoztatjuk ügyfeleinket.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény 2018. október 17-i
hatálybalépését követően történő szerződésmódosítás esetén csak az eredeti módozat szerinti szerződéses összeg, havi
megtakarítás és futamidő alapján jár az állami támogatás.
1.

Tudomásul veszem a tájékoztatást miszerint a módosítási kérelemben általam meghatározott szerződéses jellemzők teljesülése
függ a kérelem elbírálásának időpontjától, különös tekintettel attól, hogy a bírálatra a kérelem hónapjában, vagy az azt követő
hónapban kerül sor. A tájékoztatás alapján nyilatkozom, hogy a lakás-takarékpénztár a kérelemben megfogalmazottakhoz képest
minimálisan eltérő értékekkel hajtsa végre a szerződés módosítását és erről engem a végeleges valós értékek írásbeli
megküldésével tájékoztasson. A módosítási szándékomat ebben a vonatkozásban kifejezetten megerősítem.

2. Nyilatkozom, hogy az ÁSZF 12.1.1 pontjában megfogalmazott pontra vonatkozó figyelemfelhívást megkaptam, miszerint „A
szerződés módosítása (szerződéses összeg felemelése és csökkentése, a módozat megváltoztatása, a szerződés megosztása
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és a szerződések összevonása), esetén kiutalásra a módosítás eredményeként létrejött lakás-előtakarékossági szerződés
feltételrendszere szerint kerülhet sor, azonban a módosítást követő 3 hónapon belül a kiutalás nem történhet meg, még
akkor sem ha azt a módosított szerződés egyébként lehetővé tenné”. A módosítást ennek ellenére végre kívánom hajtani az
Erste Lakástakarék Zrt-vel.

3.
A módosítási kérelmek vonatkozásában az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:
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. A jelen
szerződésmódosítás aláírójaként kijelentem, hogy az aláírást megelőzően az ERSTE Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzatát, annak
részeként az Általános Szerződési Feltételeit és Általános Üzleti Feltételeit, különös tekintettel annak a Lakás-előtakarékossági
szerződés módosításáról és felmondásról szóló IV. fejezetében írtakat hiánytalanul elolvastam, megértettem; az abban foglaltakat,
mint a lakás-takarékpénztári szerződés elválaszthatatlan részét elfogadom.
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.

fiók ph.

48 hónap
57 hónap
72 hónap
96 hónap
120
hónap

Tanácsadó aláírása

Kelt:

Lakás-előtakarékoskodó aláírása

Törvényes képviselő neve és aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Neve:
Lakcím:
Aláírás:

Neve:
Lakcím:
Aláírás:

Eljáró fiók neve:
Eljáró fiók kódja:

Tanácsadó neve:
Tanácsadó kódja:
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