Felmondás bejelentése
100.000,- Ft betétegyenleg alatt *

ERSTE Lakástakarék Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Postacím: 1920 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-047080
Telefonszám: 06-40-222-222

Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és két példányban eredetiben aláírni!
Eredeti szerződés alapadatai
Lakás-előtakarékoskodó neve:
Adóazonosító jele:
Szerződésszám / ajánlatszám:
Lakás-előtakarékoskodó 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:

A Lakás-takarékpénztár a felmondás kézhezvételekor ellenőrzi, hogy a felmondáson szerepeltetett adatok megegyeznek-e a megkötött
szerződésben szereplő adatokkal. Amennyiben az adatok, különös tekintettel a Lakás-előtakarékoskodó adataira nem egyeznek meg az
eredeti szerződés adataival és a Lakás-előtakarékoskodó nem tett eleget bejelentési kötelezettségének, a felmondás csak akkor hatályos,
amennyiben a Lakás-előtakarékoskodó az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének szabályszerűen, az eredeti okmány
bemutatásával eleget tett. A Lakás-takarékpénztár érvénytelennek tekinti a felmondást mindaddig, amíg a Lakás- előtakarékoskodó
felmondáson szereplő aláírása nem egyezik meg a Lakás-takarékpénztárnál mintaként nyilvántartott aláírással.
A szerződés módosítással kapcsolatos díjak a mindenkori hatályos Hirdetményben (Díjtáblázat) találhatóak.

Kérjük a megfelelő kifizetési határidőt X-el jelölni!
Normál kifizetési igény (3 hónap)
Soron kívüli (30 napon belül)
A lakás-előtakarékoskodó által megjelölt fizetési mód (Kérjük a megfelelőt X-el jelölni!):
Postai kifizetés (díjköteles)
Postázási cím:
Banki átutalás
Bankszámlatulajdonos neve:
Bankszámlaszám:

* Amennyiben a felmondásra tekintettel a Lakás-előtakarékoskodó részére visszafizetendő összeg meghaladja a 100.000 Ft-ot, azaz
százezer forintot, a Lakás-előtakarékoskodónak a felmondás kapcsán személyi azonosításra alkalmas okiratainak a felmutatása mellett,
azonosítania kell magát a Lakás-takarékpénztár kiemelt közvetítőjeként eljáró ERSTE BANK HUNGARY Zrt. valamely fiókjában.
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Alulírott Lakás-előtakarékoskodó kijelentem hogy a fenti szerződés/ajánlat számú lakás-takarékpénztári szerződésemet, a felmondás
jogkövetkezményeinek az ismeretében, a mai nappal felmondom. Tudomásul bírok arról a tényről, hogy a felmondás alapján engem
megillető összeg kifizetését az ASZF 14.1. pontja alapján külön díj ellenében 30 napon belül kérhetem. Kötelezettséget vállalok
ugyanakkor, hogy a Lakás-takarékpénztárral szemben fennálló kötelezettségeimnek - költség, díj, stb. tartozás - a felmondás napján eleget
teszek, azokat a Lakás-takarékpénztár részére megfizetem.Ezen kötelezettségem elmulasztása esetén a Lakás-takarékpénztár velem
szemben jogosult beszámítási jogával élni. Amennyiben a Lakás-előtakarékoskodó nem jelöl meg kifizetési határidőt, abban az esetben a
normál 3 hónapos kifizetés kerül teljesítésre.
A lakás-előtakarékossági szerződés Lakás-előtakarékoskodó általi felmondása esetén a felmondás kézbesítését követően betét
elhelyezése nem lehetséges. (Az itt írt időpontot követő, legkésőbb nyolc napon túl, a Lakás-takarékpénztár csoportos beszedési
megbízásokat már nem indít.) Ezen időpontot követően a számlára beérkező befizetéseket a visszafizetés teljesítésével
kapcsolatos esetleges költségek levonására való jogosultsággal 10 (tíz) napon belül a Lakás-takarékpénztár visszafizeti a Lakáselőtakarékoskodó részére.
Tudomásul vettem a tájékoztatást, hogy amennyiben a lakástakarék szerződés számlanyitási díj kedvezménnyel lett igényelve, és
az igénybe venni kívánt módosítás megegyezik a kedvezmény nyilatkozatban foglalt kizáró feltételek bármelyikével, akkor az
ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörően Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ELTP) utólagosan jogosult megterhelni a
megtakarítást az elengedett számlanyitási díj kedvezmény mértékével.
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Törvényes képviselőjének neve és
aláírása

Kelt:
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Neve:
Lakcím:
Szig.szám:
Aláírás:

2.
Neve:
Lakcím:
Szig.szám:
Aláírás:
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A felmondás esetén a lakás-takarékpénztár aláírás ellenőrzést végez. Csak sikeres ellenőrzés esetén érvényes a lakás-takarékpénztári szerződés felmondása. 14. életévét
be nem töltött lakás-előtakarékoskodó aláírása érvénytelen, helyette a törvényes képviselő ír alá. 14. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött lakáselőtakarékoskodó vonatkozásában a lakás-előtakarékoskodó aláírása mellett szükséges a törvényes képviselő aláírása is.
18. életévét be nem töltött lakás-előtakarékoskodó felmondása esetén a felmondás és a kifizetés engedélyezése vonatkozásában csatolni kell a gyámhatóság engedélyét is!
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