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Kérjük, nyomtatott betûkkel kitölteni!
PARTNERMÓDOSÍTÁSI ADATLAP

Üzletkötô aláírása Lakás-elôtakarékoskodó / Új lakás-elôtakarékoskodó
/ Törvényes képviselô sajátkezû aláírása

MÓDOSÍTÁSBEJELENTÉS   Állami támogatás igény módosítása Kedvezm. személyének vált. 
 Kedvezményezett törlése Törv. képviselô változtatása Szerzôdés átruházása   
 Személyes adatok változása, cím változása

Mint üzletkötô igazolom, hogy a szerzôdô adatait az általa bemutatott eredeti érvényes okiratok alapján töltöttem 
ki, és a jelen adatlapot a szerzôdô elôttem saját kezûleg írta alá.

Mint szerzôdô (úgy is, mint lakás-elôtakarékoskodó vagy ügyfél), illetve képviselôje kijelentem, hogy az adatlap 
aláírása elôtt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-10-043304) (továb-
biakban: FLK) Általános Szerzôdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem, 
és tudomásul vettem, azok a lakás-elôtakarékossági szerzôdés (továbbiakban: szerzôdés) elválaszthatatlan részét 
képezik. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen módosítást a saját nevemben, és 
a saját vagy a megjelölt, a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozómnak minôsülô ked-
vezményezett javára teszem (kivéve a tényleges tulajdonos nevében történô nyilatkozattételt, akkor az Ajánlat 
Mellékletében írtak az irányadók). Az adott naptári évben javamra, illetve az általam megnevezett kedvezményezett 
javára tudomásom szerint más szerzôdés után nem igényeltek állami támogatást. Tudomásul veszem, hogy az 
FLK elôzetesen nem vállalhat kötelezettséget a szerzôdéses összeg kifizetésének idôpontjára vonatkozólag, a 
lakáskölcsön folyósításának feltétele a lakás-elôtakarékoskodó, illetve a hitelfelvevô hitelképessége, a szerzôdés 
alapján igényelt összeg kifizetésére legkorábban a három hónapos kiutalási idôszakot követô hónapban kerülhet 
sor.
Az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-09-673867) (továb-
biakban: FLK Kft.) adatkezelésérôl a üzletkötôtôl megfelelô tájékoztatást kaptam, az adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezô érvényûnek tekintem.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az FLK Kft. és azok közvetítôi – mint adatfeldolgozók – ügynöki tevékenység 
keretében megkereshetnek engem termékajánlattal, adataimat, így a telefonszámomat, e-mail-címemet ilyen célból 
az adatkezelésre vonatkozó rendelkezésekben írt ideig kezelhetik.   igen    nem

Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az FLK Kft. postai úton, vagy elektronikus kommunikációs 
eszköz útján reklámküldeményt küldjön.   igen    nem

A szerzôdés módosítás díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak a lakás-elôtakarékossági szerzôdésben meghatározottak szerinti kezelé-
séhez. 

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések:
Az adatlap aláírásával a lakás-elôtakarékoskodó hozzájárul ahhoz, hogy a lakás-elôtakarékossági szerzôdéséhez 
kapcsolódó, banktitkot képezô adatokat az FLK és az FLK Kft. együttesen (egységes nyilvántartásban) kezeljék 
a lakás-elôtakarékossági szerzôdésekhez kapcsolódóan keletkezô, közös ügyfél kiszolgálási feladatok elvégzése 
céljából (betétgyûjtés, hitelnyújtás, közvetítés). Az FLK és az FLK Kft. a személyes adatokat: szerzôdô, kedvez-
ményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idô, hely, anyja születési neve, állampol-
gárság, azonosító igazolvány típusai és számai, lakcím, adóazonosító jel törvény alapján kezelik. Az adatok kezelése 
kötelezô (törvény rendeli el) különösen a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §, a 2013. évi CCXXXVII. törvény 69. §, 
a 1996. évi CXIII. törvény 7.§ és a 2000. évi C. 169. § törvények vonatkozó szakaszai alapján.
Adatok kezelésére az FLK és az FLK Kft. jogosult, míg adatfeldolgozásra az FLK által kiszervezési tevékenység 
végzésére megbízott szervezetei, továbbá az FLK által megbízott személyek, akik az FLK függô ügynökei, független 
közvetítôi, azok közvetítôi alvállalkozói és a FLK Kft., illetve annak közvetítôi alvállalkozói. Az FLK jogosult az ügy-
felei személyes és szerzôdéses adatait a vele szerzôdéses jogviszonyban álló FLK Kft., mint adatkezelô, esetenként 
adatfeldolgozó továbbá annak szerzôdésközvetítésre megbízott közvetítôi alvállalkozói, továbbá az FLK függô 
ügynökei, független közvetítôi részére átadni  (összefoglalóan: üzletkötô), továbbítani ügyfelei kiszolgálása, a 
szerzôdéses jogviszonyból eredô jogai és kötelezettségei ismertetése céljából. 
Aláírásommal hozzájárulok, hogy az FLK és az FLK Kft. a telefonszámomat, e-mail-címemet kapcsolattar-
tási, tájékoztatási és kifejezett hozzájárulás esetén direkt marketing (reklámcélú) megkeresés célból kezelje. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, a kezelés ideje a lentebb írtak szerint alakul. Az FLK jogosult visszautasítani a lakás-
elôtakarékossági szerzôdés módosítását, amennyiben a lakás-elôtakarékoskodó a saját telefonszám és e-mail 
cím adatokat nem biztosítja a számára, mivel ezen adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 
FLK (országos kiterjedésû ügyfélszolgálati irodák hiányában) a létrejött szerzôdésrôl, a szerzôdéssel kapcsolatos 
lehetôségekrôl az ügyfelét tájékoztatni tudja. 
A reklámcélú megkeresésekre vonatkozó felhatalmazás a hozzájárulást követô 8 évig vagy visszavonásig érvényes.
Az ügyfél bármikor jogosult adatai kezelésérôl tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában 
áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelezô adatkezelés körét kivéve – törlését, zárolását, a jövôbeni rek-
lámküldés megtiltását kérni írásban a H-1922 Budapest, vagy az info@fundamenta.hu címen azzal, hogy az FLK 
jogosulttá válhat a szerzôdés felmondására abban az esetben, ha a hatályos adatkezelési nyilatkozat alapján nem 
képes azt a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelôen kezelni. Az ügyfelek adataik kezelésérôl, adatfeldolgozó 
személyérôl további információkat az ÁSZF-ben és a www.fundamenta.hu oldalon az Adatvédelmi Tájékoztatóban 
olvashatnak és kérdéseikre írásbeli választ is kérhetnek. Jogorvoslati lehetôséggel, panasszal az ügyfél a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), vagy az 
ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 
NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:
FLK 51463/2012. betétgyûjtés
FLK 51464/2012. direkt marketing
FLK Kft. 51461/2012. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
FLK Kft. 51473/2012. direkt marketing

Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az adatlapon meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fentebbi adat-
kezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom. 

Szerzôdésszám                                              –

KEDVEZMÉNYEZETT / TÖRVÉNYES KÉPVISELÔ 
Új törvényes képviselô esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelezô!

Családi név
Utónév
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum            év               hónap      nap
Születési hely
Állampolgársága    magyar          más EGT:

 EGT-n kívüli :                bevándorolt      letelepedett    menekült
Lakcím irsz.     H-         település
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel 

Igazolvány (azonosító okmány)
                           Típusa         Száma
 1.
 2.

LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSKODÓ

Családi név
Utónév 
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum            év               hónap      nap
Születési hely
Állampolgársága    magyar          más EGT:

 EGT-n kívüli :                bevándorolt      letelepedett    menekült
Lakcím irsz.     H-         település
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel 

Igazolvány (azonosító okmány)
                           Típusa         Száma
 1.
 2.

Kelt,	 év	 hónap	 nap

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Minden évre         igen vagy   nem vagy meghatározott évekre, amelyek

 1. megtak év -tól -ig igen nem
 2. megtak év -tól -ig igen nem
 3. megtak év -tól -ig igen nem
 4. megtak év -tól -ig igen nem
 5. megtak év -tól -ig igen nem
 6. megtak év -tól -ig igen nem
 7. megtak év -tól -ig igen nem
 8. megtak év -tól -ig igen nem 
 9. megtak év -tól -ig igen nem
 10. megtak év -tól -ig igen nem

C
ik

ks
z.

 0
1

 1
2

8
 2

0
1

LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSKODÓ LEVELEZÉSI CÍME

Címzett neve  
Irsz.     H- település
u., hsz., em.  
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tanú (1) neve (nyomtatott betûvel): 

címe: 

tanú (1) aláírása

tanú (2) neve (nyomtatott betûvel): 

címe: 

tanú (2) aláírása

Alulírott,  

a  számú szerzôdés eredeti lakás-
elôtakarékoskodója nyilatkozom, hogy szerzôdésbôl eredô jogaimról a 
lakás-elôtakarékoskodó rovatban szereplô közeli hozzátartozóm javára a mai 
napon lemondok. Tudomásom van róla, hogy jelen szerzôdés átruházásával 
kapcsolatban az érvényben lévô Általános Szerzôdési Feltételekben (ÁSZF) 
foglaltak az irányadók.

Eredeti Lakás-elôôtakarékoskodó sajátkezû aláírása

Kelt, év hónap nap

Alulírott,  

a  új lakás-elôtakarékoskodója 
kijelentem, hogy az Általános Szerzôdési Feltételeket (Üzletszabályzat) 
átvettem, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.
Nyilatkozom, hogy az adott naptári évben javamra, illetve ugyanazon 
kedvezményezett javára tudomásom szerint más szerzôdés után nem 
igényeltek állami támogatást.

Új Lakás-elôôtakarékoskodó sajátkezû aláírása

Kelt, év hónap nap

Kelt, év hónap nap

SZERZÔDÉS ÁTRUHÁZÁSA

További információk:
1 Az Ön betétjét biztosító rendszer
Az Ön betétje a kötelezô betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Fizetésképtelenség esetén az Ön betétjeire 
100 000 euró összeghatárig a betétbiztosítási rendszer kártalanítást fizet.
2 A betétbiztosítás összeghatára
Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, 
a betéteseket a betétbiztosítási rendszerbôl kártalanítják. A kártalanítás összege hitelintézetenként legfeljebb 100 
000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdô idôpontját megelôzô napon érvényes, MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítás összegének megállapításakor az 
adott hitelintézetnél tartott betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, fizetési számláján pedig 20 000 EUR található, akkor is csak 100 000 EUR összegû 
kártalanításra jogosult.
3 A közös betétekre vonatkozó védelem felsô értékhatára
Közös betét esetében a 100 000 euró összegû kártalanítás minden betétest külön-külön megillet.
A 100 000 euró összegû kártalanítási összeghatár kiszámításakor az olyan számlán elhelyezett betéteket, amely 
tekintetében jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetû csoport tagjaként 
két vagy több személy jogosult, összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen betétes betétjérôl lenne szó. Egyes 
esetekben a betéteseket három hónapig 100 000 eurót meghaladó védelem is megillet. További tájékoztatásért 
látogasson el a következô weboldalra: www.oba.hu.
A közös betétekre vonatkozóan rögzítjük, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. közös betétet nem kezel.
4 Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap [Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., 
Postacím: 1535 Budapest Pf. 793, Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, E-mail cím: info@oba.hu, 
Weboldal: www.oba.hu]. Ez a rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. január 1-tôl 2020. decem-
ber 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-tôl 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-tôl 7 
munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.
Amennyiben ezeken a határidôkön belül nem kapja meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot a betétbiz-
tosítási rendszerrel.
További tájékoztatásért látogasson el a következô weboldalra: www.oba.hu 

Egyéb fontos információk
A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. A 
kivételek, amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán. 
Kérésre a hitelintézet is tájékoztatja Önt arról, hogy a védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. A hitelin-
tézet a számlakivonaton is feltünteti, hogy a betétek védelem alá esnek-e.
Az FLK tájékoztatja a Szerzôdôt, hogy hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény 215. § (1) bekezdése alapján az OBA által biztosított betétek esetében beszámításnak van helye.

TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTESEKNEK: Alapvetô információk a betétbiztosításról 

 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél elhelyezett betéteket 
biztosító betétbiztosítási rendszer:

 Országos Betétbiztosítási Alap1

 A betétbiztosítás összeghatára:  100 000 euró betétesenként és hitelintézetenként2

 Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több betéttel (azaz 
szerzôdôként több lakás-elôtakarékossági szerzôdéssel) is 
rendelkezik:
 Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket összevonják, 
és az összevont összegre alkalmazzák a 100 000 euró 
összeghatárt
 Ha Ön más betétessel közös betéttel rendelkezik:

 A 100 000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik az egyes 
betétesekre3

 Kártalanítási határidô a hitelintézet fizetésképtelensége 
esetén:

 20 munkanap4

 A kártalanítás pénzneme:  forint [illetve külföldi fióktelep esetén más pénznem]

 Kapcsolattartó:  Országos Betétbiztosítási Alap (Székhely: 1027 Budapest, 
Csalogány u. 9-11., Postacím: 1535 Budapest Pf. 793, 
Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, E-mail cím: info@
oba.hu)

 További információk: www.oba.hu

 Átvétel elismerése a betétes által:
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Kérjük, nyomtatott betûkkel kitölteni!
PARTNERMÓDOSÍTÁSI ADATLAP

Üzletkötô aláírása Lakás-elôtakarékoskodó / Új lakás-elôtakarékoskodó
/ Törvényes képviselô sajátkezû aláírása

MÓDOSÍTÁSBEJELENTÉS   Állami támogatás igény módosítása Kedvezm. személyének vált. 
 Kedvezményezett törlése Törv. képviselô változtatása Szerzôdés átruházása   
 Személyes adatok változása, cím változása

Mint üzletkötô igazolom, hogy a szerzôdô adatait az általa bemutatott eredeti érvényes okiratok alapján töltöttem 
ki, és a jelen adatlapot a szerzôdô elôttem saját kezûleg írta alá.

Mint szerzôdô (úgy is, mint lakás-elôtakarékoskodó vagy ügyfél), illetve képviselôje kijelentem, hogy az adatlap 
aláírása elôtt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-10-043304) (továb-
biakban: FLK) Általános Szerzôdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem, 
és tudomásul vettem, azok a lakás-elôtakarékossági szerzôdés (továbbiakban: szerzôdés) elválaszthatatlan részét 
képezik. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen módosítást a saját nevemben, és 
a saját vagy a megjelölt, a Ptk. 8:1. § 1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozómnak minôsülô ked-
vezményezett javára teszem (kivéve a tényleges tulajdonos nevében történô nyilatkozattételt, akkor az Ajánlat 
Mellékletében írtak az irányadók). Az adott naptári évben javamra, illetve az általam megnevezett kedvezményezett 
javára tudomásom szerint más szerzôdés után nem igényeltek állami támogatást. Tudomásul veszem, hogy az 
FLK elôzetesen nem vállalhat kötelezettséget a szerzôdéses összeg kifizetésének idôpontjára vonatkozólag, a 
lakáskölcsön folyósításának feltétele a lakás-elôtakarékoskodó, illetve a hitelfelvevô hitelképessége, a szerzôdés 
alapján igényelt összeg kifizetésére legkorábban a három hónapos kiutalási idôszakot követô hónapban kerülhet 
sor.
Az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-09-673867) (továb-
biakban: FLK Kft.) adatkezelésérôl a üzletkötôtôl megfelelô tájékoztatást kaptam, az adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezô érvényûnek tekintem.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az FLK Kft. és azok közvetítôi – mint adatfeldolgozók – ügynöki tevékenység 
keretében megkereshetnek engem termékajánlattal, adataimat, így a telefonszámomat, e-mail-címemet ilyen célból 
az adatkezelésre vonatkozó rendelkezésekben írt ideig kezelhetik.   igen    nem

Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az FLK Kft. postai úton, vagy elektronikus kommunikációs 
eszköz útján reklámküldeményt küldjön.   igen    nem

A szerzôdés módosítás díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak a lakás-elôtakarékossági szerzôdésben meghatározottak szerinti kezelé-
séhez. 

Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések:
Az adatlap aláírásával a lakás-elôtakarékoskodó hozzájárul ahhoz, hogy a lakás-elôtakarékossági szerzôdéséhez 
kapcsolódó, banktitkot képezô adatokat az FLK és az FLK Kft. együttesen (egységes nyilvántartásban) kezeljék 
a lakás-elôtakarékossági szerzôdésekhez kapcsolódóan keletkezô, közös ügyfél kiszolgálási feladatok elvégzése 
céljából (betétgyûjtés, hitelnyújtás, közvetítés). Az FLK és az FLK Kft. a személyes adatokat: szerzôdô, kedvez-
ményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési név, születési idô, hely, anyja születési neve, állampol-
gárság, azonosító igazolvány típusai és számai, lakcím, adóazonosító jel törvény alapján kezelik. Az adatok kezelése 
kötelezô (törvény rendeli el) különösen a 2007. évi CXXXVI. törvény 7. §, a 2013. évi CCXXXVII. törvény 69. §, 
a 1996. évi CXIII. törvény 7.§ és a 2000. évi C. 169. § törvények vonatkozó szakaszai alapján.
Adatok kezelésére az FLK és az FLK Kft. jogosult, míg adatfeldolgozásra az FLK által kiszervezési tevékenység 
végzésére megbízott szervezetei, továbbá az FLK által megbízott személyek, akik az FLK függô ügynökei, független 
közvetítôi, azok közvetítôi alvállalkozói és a FLK Kft., illetve annak közvetítôi alvállalkozói. Az FLK jogosult az ügy-
felei személyes és szerzôdéses adatait a vele szerzôdéses jogviszonyban álló FLK Kft., mint adatkezelô, esetenként 
adatfeldolgozó továbbá annak szerzôdésközvetítésre megbízott közvetítôi alvállalkozói, továbbá az FLK függô 
ügynökei, független közvetítôi részére átadni  (összefoglalóan: üzletkötô), továbbítani ügyfelei kiszolgálása, a 
szerzôdéses jogviszonyból eredô jogai és kötelezettségei ismertetése céljából. 
Aláírásommal hozzájárulok, hogy az FLK és az FLK Kft. a telefonszámomat, e-mail-címemet kapcsolattar-
tási, tájékoztatási és kifejezett hozzájárulás esetén direkt marketing (reklámcélú) megkeresés célból kezelje. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, a kezelés ideje a lentebb írtak szerint alakul. Az FLK jogosult visszautasítani a lakás-
elôtakarékossági szerzôdés módosítását, amennyiben a lakás-elôtakarékoskodó a saját telefonszám és e-mail 
cím adatokat nem biztosítja a számára, mivel ezen adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 
FLK (országos kiterjedésû ügyfélszolgálati irodák hiányában) a létrejött szerzôdésrôl, a szerzôdéssel kapcsolatos 
lehetôségekrôl az ügyfelét tájékoztatni tudja. 
A reklámcélú megkeresésekre vonatkozó felhatalmazás a hozzájárulást követô 8 évig vagy visszavonásig érvényes.
Az ügyfél bármikor jogosult adatai kezelésérôl tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában 
áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelezô adatkezelés körét kivéve – törlését, zárolását, a jövôbeni rek-
lámküldés megtiltását kérni írásban a H-1922 Budapest, vagy az info@fundamenta.hu címen azzal, hogy az FLK 
jogosulttá válhat a szerzôdés felmondására abban az esetben, ha a hatályos adatkezelési nyilatkozat alapján nem 
képes azt a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelôen kezelni. Az ügyfelek adataik kezelésérôl, adatfeldolgozó 
személyérôl további információkat az ÁSZF-ben és a www.fundamenta.hu oldalon az Adatvédelmi Tájékoztatóban 
olvashatnak és kérdéseikre írásbeli választ is kérhetnek. Jogorvoslati lehetôséggel, panasszal az ügyfél a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), vagy az 
ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 
NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:
FLK 51463/2012. betétgyûjtés
FLK 51464/2012. direkt marketing
FLK Kft. 51461/2012. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
FLK Kft. 51473/2012. direkt marketing

Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az adatlapon meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fentebbi adat-
kezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem és elfogadom. 

Szerzôdésszám                                              –

KEDVEZMÉNYEZETT / TÖRVÉNYES KÉPVISELÔ 
Új törvényes képviselô esetén tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelezô!

Családi név
Utónév
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum            év               hónap      nap
Születési hely
Állampolgársága    magyar          más EGT:

 EGT-n kívüli :                bevándorolt      letelepedett    menekült
Lakcím irsz.     H-         település
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel 

Igazolvány (azonosító okmány)
                           Típusa         Száma
 1.
 2.

LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSKODÓ

Családi név
Utónév 
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum            év               hónap      nap
Születési hely
Állampolgársága    magyar          más EGT:

 EGT-n kívüli :                bevándorolt      letelepedett    menekült
Lakcím irsz.     H-         település
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel 

Igazolvány (azonosító okmány)
                           Típusa         Száma
 1.
 2.

Kelt,	 év	 hónap	 nap

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Minden évre         igen vagy   nem vagy meghatározott évekre, amelyek

 1. megtak év -tól -ig igen nem
 2. megtak év -tól -ig igen nem
 3. megtak év -tól -ig igen nem
 4. megtak év -tól -ig igen nem
 5. megtak év -tól -ig igen nem
 6. megtak év -tól -ig igen nem
 7. megtak év -tól -ig igen nem
 8. megtak év -tól -ig igen nem 
 9. megtak év -tól -ig igen nem
 10. megtak év -tól -ig igen nem
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LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSKODÓ LEVELEZÉSI CÍME

Címzett neve  
Irsz.     H- település
u., hsz., em.  

Ü
gy

fé
l p

él
dá

ny
a



tanú (1) neve (nyomtatott betûvel): 

címe: 

tanú (1) aláírása

tanú (2) neve (nyomtatott betûvel): 

címe: 

tanú (2) aláírása

Alulírott,  

a  számú szerzôdés eredeti lakás-
elôtakarékoskodója nyilatkozom, hogy szerzôdésbôl eredô jogaimról a 
lakás-elôtakarékoskodó rovatban szereplô közeli hozzátartozóm javára a mai 
napon lemondok. Tudomásom van róla, hogy jelen szerzôdés átruházásával 
kapcsolatban az érvényben lévô Általános Szerzôdési Feltételekben (ÁSZF) 
foglaltak az irányadók.

Eredeti Lakás-elôôtakarékoskodó sajátkezû aláírása

Kelt, év hónap nap

Alulírott,  

a  új lakás-elôtakarékoskodója 
kijelentem, hogy az Általános Szerzôdési Feltételeket (Üzletszabályzat) 
átvettem, az abban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.
Nyilatkozom, hogy az adott naptári évben javamra, illetve ugyanazon 
kedvezményezett javára tudomásom szerint más szerzôdés után nem 
igényeltek állami támogatást.

Új Lakás-elôôtakarékoskodó sajátkezû aláírása

Kelt, év hónap nap

Kelt, év hónap nap

SZERZÔDÉS ÁTRUHÁZÁSA

További információk:
1 Az Ön betétjét biztosító rendszer
Az Ön betétje a kötelezô betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Fizetésképtelenség esetén az Ön betétjeire 
100 000 euró összeghatárig a betétbiztosítási rendszer kártalanítást fizet.
2 A betétbiztosítás összeghatára
Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, 
a betéteseket a betétbiztosítási rendszerbôl kártalanítják. A kártalanítás összege hitelintézetenként legfeljebb 100 
000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdô idôpontját megelôzô napon érvényes, MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítás összegének megállapításakor az 
adott hitelintézetnél tartott betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, fizetési számláján pedig 20 000 EUR található, akkor is csak 100 000 EUR összegû 
kártalanításra jogosult.
3 A közös betétekre vonatkozó védelem felsô értékhatára
Közös betét esetében a 100 000 euró összegû kártalanítás minden betétest külön-külön megillet.
A 100 000 euró összegû kártalanítási összeghatár kiszámításakor az olyan számlán elhelyezett betéteket, amely 
tekintetében jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetû csoport tagjaként 
két vagy több személy jogosult, összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen betétes betétjérôl lenne szó. Egyes 
esetekben a betéteseket három hónapig 100 000 eurót meghaladó védelem is megillet. További tájékoztatásért 
látogasson el a következô weboldalra: www.oba.hu.
A közös betétekre vonatkozóan rögzítjük, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. közös betétet nem kezel.
4 Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap [Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., 
Postacím: 1535 Budapest Pf. 793, Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, E-mail cím: info@oba.hu, 
Weboldal: www.oba.hu]. Ez a rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. január 1-tôl 2020. decem-
ber 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-tôl 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-tôl 7 
munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.
Amennyiben ezeken a határidôkön belül nem kapja meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot a betétbiz-
tosítási rendszerrel.
További tájékoztatásért látogasson el a következô weboldalra: www.oba.hu 

Egyéb fontos információk
A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. A 
kivételek, amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán. 
Kérésre a hitelintézet is tájékoztatja Önt arról, hogy a védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. A hitelin-
tézet a számlakivonaton is feltünteti, hogy a betétek védelem alá esnek-e.
Az FLK tájékoztatja a Szerzôdôt, hogy hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény 215. § (1) bekezdése alapján az OBA által biztosított betétek esetében beszámításnak van helye.

TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTESEKNEK: Alapvetô információk a betétbiztosításról 

 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél elhelyezett betéteket 
biztosító betétbiztosítási rendszer:

 Országos Betétbiztosítási Alap1

 A betétbiztosítás összeghatára:  100 000 euró betétesenként és hitelintézetenként2

 Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több betéttel (azaz 
szerzôdôként több lakás-elôtakarékossági szerzôdéssel) is 
rendelkezik:
 Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket összevonják, 
és az összevont összegre alkalmazzák a 100 000 euró 
összeghatárt
 Ha Ön más betétessel közös betéttel rendelkezik:

 A 100 000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik az egyes 
betétesekre3

 Kártalanítási határidô a hitelintézet fizetésképtelensége 
esetén:

 20 munkanap4

 A kártalanítás pénzneme:  forint [illetve külföldi fióktelep esetén más pénznem]

 Kapcsolattartó:  Országos Betétbiztosítási Alap (Székhely: 1027 Budapest, 
Csalogány u. 9-11., Postacím: 1535 Budapest Pf. 793, 
Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661, E-mail cím: info@
oba.hu)

 További információk: www.oba.hu

 Átvétel elismerése a betétes által:




