
Nyilatkozat Hirdetményről szóló tájékoztatás tudomásulvételéről 
Tájékoztatás a lakás-előtakarékossági szerződéskötésre vonatkozó ajánlat aláírását megelőzően az Aegon 

Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. (továbbiakban: Lakástakarék) PLUSZ1-es akciókóddal ellátott Hirdetményéről 

A Lakástakarék a 2015. augusztus 12-től az akció visszavonásáig aláírt ajánlatok alapján létrejött Aegon Kamat Fix 

Plusz módozatú, legalább 5 éves megtakarítási idejű lakás-előtakarékossági szerződések esetében az Üzletszabályzat 

szerinti számlanyitási díjból 50% kedvezményt nyújt. 

A kedvezménynyújtás egyéb feltételei: 

 

1) A Lakástakarékhoz benyújtott lakás-előtakarékossági szerződéskötésre vonatkozó Ajánlaton jelöli a jelen akció 

kódját (PLUSZ1).

2) A lakás-előtakarékoskodó az Ajánlaton megadja telefonszámát, amelyen a szerződés fennállása alatt közvetlenül 

elérhető, illetve változás esetén 5 napon belül értesíti erről a Lakástakarékot.

3) A lakás-előtakarékossági szerződésében vállalt havi betétfizetési kötelezettségének, valamint a költség és 

díjfizetési kötelezettségének az Üzletszabályzat szerint maradéktalanul eleget tesz, ezen szerződését nem 

módosítja (kivétel a szerződéses összeg emelésével járó módosítás és a kedvezményezett módosítása), nem 

ruházza át, nem engedményezi, azt sem a lakás-előtakarékoskodó sem a Lakástakarék nem mondja fel. 

4) A lakás-előtakarékossági szerződés legkésőbb a 11. megtakarítási évben kiutalásra1 kerül.  

A feltételek teljesítését a Lakástakarék a kifizetést megelőzően ellenőrzi. 

Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, úgy az igénybe vett kedvezményt a Lakástakarék jogosult 

a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott megtakarításból, a megtakarítás bármely okból történő kifizetésekor 

levonni. A levonás mértéke a Hirdetményben került rögzítésre. A Hirdetmény elérhető a www.aegonlakastakarek.hu 

honlapunkon. 

Az akció feltételeinek nem megfelelő időszakban aláírt, valamint a nem megfelelő módozatot vagy megtakarítási időt 

tartalmazó ajánlatokat a Lakástakarék elutasítja. A kedvezmény kizárólag a szerződés megkötése esetén fizetendő 

számlanyitási díjra vonatkozik. A szerződés tartama alatt igényelt szerződésmódosításokkal kapcsolatos díjakat a 

módosítási igény benyújtásakor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. 

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, ezt aláírásommal igazolom. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes 

szabályokat a Hirdetmény tartalmazza.

Dátum:
 Lakás-előtakarékoskodó aláírása

Ma tegyünk a holnapért!

Lakástakarék

[1] A kiutalás feltételeit a hatályos Üzletszabályzat tartalmazza.
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