Felmondás bejelentése
Állami támogatás ütközés miatt
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:

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

Lakcímkártya
száma:

Szem. okmány száma:
Szem. okmány típusa:

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.

A lakás-előtakarékoskodó által megjelölt fizetési mód (Kérjük a megfelelőt X-el jelölni!):
Postai kifizetés (díjköteles)
Postázási cím:
Banki átutalás
Bankszámlatulajdonos neve:
Bankszámlaszám:
Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk a felmondási időszak alatt a csoportos beszedési felhatalmazás alapján továbbra is
beszedi a havi megtakarítási összegeket. Amennyiben a továbbiakban nem kéri a havi megtakarítási összegek beszedését,
kérjük a csoportos beszedési megbízás megszüntetéséről intézkedjen!
A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról rendelkező 215/1996. (XII. 23.) kormányrendelet 1.§. 1. bekezdésében írt
előzetes lekérdezést követően, az állami támogatással kapcsolatban fennálló párhuzamosságra tekintettel, az értesítés –
Általános Üzleti Feltételek 10.2, 10.3. pontja szerinti - feladását követő 90 napon belül írásban kérelmezem a már létrejött
lakás-előtakarékossági szerződés megszüntetését.
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Postacím: 1920 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-047080
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Felmondás bejelentése
Állami támogatás ütközés miatt
Alulírott Lakás-előtakarékoskodó kijelentem hogy a fenti szerződés/ajánlat számú lakás-takarékpénztári szerződésemet, a felmondás
jogkövetkezményeinek az ismeretében, a mai nappal felmondom. Kötelezettséget vállalok ugyanakkor, hogy a Lakástakarékpénztárral 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.

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.

Tanácsadó aláírása

Lakáselőtakarékoskodó
aláírása 1

Kelt:
Törvényes
képviselőjének neve és
aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

2.

Neve:

Neve:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

1 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
lakás-előtakarékoskodó 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!

Eljáró fiók neve:
Eljáró fiók kódja:

Tanácsadó neve:
Tanácsadó kódja:
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