
Adatkezelési hozzájárulás  
az ÖNYP02-es akció keretében igénybe vett kedvezmény jogosultsági feltételeinek ellenőrzéséhez szükséges 

pénztártitoknak minősülő adatok átadásához. 

Az ÖNYP02 akcióra való jogosultság feltételei:

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 100% kedvezményt nyújt. 

A kedvezménynyújtás egyéb feltételei: 

A 100%-kal csökkentett számlanyitási díjra az a lakás-előtakarékoskodó jogosult, aki

1) A lakás-előtakarékossági szerződés létrejöttekor, vagy legkésőbb az azt követő 90. napig az Aegon Magyarország 

Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjává válik (tagsági jogviszony kezdő dátuma számít). A lakás-előtakarékossági 

szerződés lakás-előtakarékoskodója ugyanazon természetes személy, mint az önkéntes nyugdíjpénztár 

pénztártagja. 

2) A Lakástakarékhoz benyújtott lakás-előtakarékossági szerződéskötésre vonatkozó Ajánlaton jelöli a nyugdíjpénztári 

szerződésszámát (Kedvezményre jogosító Aegon szerződésazonosító), és/vagy a jelen akció kódját (ÖNYP02). 

3) Az Ajánlaton megadja telefonszámát, amelyen a szerződés fennállása alatt közvetlenül elérhető, illetve változás 

esetén 5 napon belül értesíti erről a Lakástakarékot.

4) A kedvezményre való jogosultság ellenőrzésének érdekében legkésőbb a részletes feltételek vizsgálatának időpontjáig 

hozzájárulását adja a pénztártitoknak minősülő adatai Lakástakarék részére történő átadásához. 

5) Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya folyamatos, megszakítás nélkül fennáll a lakás-előtakarékossági 

szerződés megtakarítási időszaka alatt és a lakás-előtakarékossági szerződés kiutalási időszaka első napján az 

önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlájának egyenlege eléri a legalább 200 000 Ft-ot. 

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

7) 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. 

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 lakástakarékpénztári számlán nyilvántartott megtakarításból, a megtakarítás bármely okból történő 

kifizetésekor levonni. A levonás mértéke a Hirdetményben került rögzítésre. A Hirdetmény elérhető  

a www.aegonlakastakarek.hu honlapon. 

Ma tegyünk a holnapért!

Lakástakarék

[1] A kiutalás feltételeit a hatályos Üzletszabályzat tartalmazza.

ÖNYP02

Szerződésszám: 



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 tájékoztatás nem teljes körű, a részletes szabályokat a Hirdetmény tartalmazza.

Az előzetes tájékoztatás ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a Lakástakarék az ÖNYP02 akció keretében 

általam igénybe vett kedvezményre való jogosultságomat az Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 

(Nyugdíjpénztár) ellenőrizze, ennek során az ehhez szükséges azonosító adataimat a Nyugdíjpénztár részére átadja. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nyugdíjpénztár a kedvezményre való jogosultság ellenőrzése céljából a pénztártitoknak 

minősülő adataimat (azonosító adatok, tagsági jogviszonyra, egyéni számla egyenlegére vonatkozó adatok) 

a Lakástakarék részére átadja. 

Az adatkezelés célja, hogy az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. az Ön által igényelt ÖNYP02 akcióra való 

jogosultság feltételeit ellenőrizze. 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, hozzájáruló nyilatkozata bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen 

visszavonható. A hozzájárulás visszavonása a kedvezményre való jogosultság elvesztését eredményezi. 

Az adatkezelés időtartama a feltételek ellenőrzésének időtartamáig tart. 

Tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

az adatfeldolgozó adatairól, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. Az érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá kérhető a személyes adatok 

helyesbítése, illetve törlése, vagy zárolása és megtiltható a személyes adatok kezelése. Az érintett jogai megsértése 

esetén a NAIH hoz és bírósághoz fordulhat. A részletes adatkezelési tájékoztató megtalálható  

a www.aegonlakastakarek.hu oldalon, valamint az ügyfélszolgálati irodákban kifüggesztve. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78203/2014. 

Dátum: 
 Lakás-előtakarékoskodó aláírása

Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a kedvezményt igénylő lakás-előtakarékoskodó jelen nyomtatványt előttünk 

saját kezűleg írta alá, aláírását előttünk sajátjának ismerte el.
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1.  tanú aláírása: 2.  tanú aláírása:

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf. 33      Ügyfélszolgálat: 06-40-400-000      www.aegonlakastakarek.hu

X X

X


