ÖSSZEVONÁSI ADATLAP
Kérjük, nyomtatott betûkkel kitölteni!

Összevonás utáni szerzôdésszám

ÖSSZEVONÁS UTÁNI MEGMARADÓ SZERZÔDÉS
KEDVEZMÉNYEZETTJE

–

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. 24.§ (2.) bekezdése
értelmében az elôtakarékoskodót csak az egyik szerzôdése után illeti meg
az állami támogatás. Az ÁSZF 10.§-a alapján az összevonás a legrégebbi
szerzôdésre történik. Kérjük az összevonandó szerzôdések közül ezen
nyomtatvány fejlécén található szerzôdésszám rubrikába a legrégebbi
dátummal kezdôdô szerzôdés számát tüntesse fel. Az állami támogatás
ezen a számlán fog megmaradni. Az összevonással megszûnô számlá(k)
ról az állami támogatás visszautalásra kerül a Magyar Államkincstárnak.
Amennyiben az összevonással létrejött szerzôdést módosítani kívánja, úgy ezt a
Szerzôdésmódosítási adatlapon teheti meg.
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1.
2.

menekült

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) (továbbiakban: FLK) Általános
Szerzôdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem, azok a lakáselôtakarékossági 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 kedvezményezett javára teszem. 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 a 2017.06.30. napjáig kötött szerzôdések esetében legkorábban a három hónapos, a 2017.07.01-jétôl kötött
szerzôdések esetében pedig legkorábban a kéthónapos kiutalási idôszakot követô hónapban kerülhet sor.
Az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-09-673867) (továbbiakban: FLK Kft.)
adatkezelésérôl a üzletkötôtôl megfelelô tájékoztatást kaptam, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem,
elfogadom és magamra nézve kötelezô érvényûnek tekintem.
Kijelentem, hogy a megadott adatokban történô változásról tudomásszerzéstôl számított 5 munkanapon belül az FLK-t értesítem.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az FLK Kft. és azok közvetítôi – mint adatfeldolgozók – ügynöki tevékenység keretében
megkereshetnek engem termékajánlattal, reklámmal, adataimat, így a telefonszámomat, e-mail-címemet ilyen célból az adatkezelésre
igen
nem
vonatkozó rendelkezésekben írt ideig kezelhetik.

Száma

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

1.
2.

A szerzôdés módosítás díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza.
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak a lakás-elôtakarékossági szerzôdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
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–
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–
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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, kedvezményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési
név, születési idô, hely, anyja születési neve, állampolgárság, azonosító igazolvány típusai és számai, lakcím, adóazonosító jel törvény
alapján kezelik. Az adatok kezelése kötelezô (törvény rendeli el) különösen a 2017. évi LIII. törvény 11. § (1), illetve 7. § (2), 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 ügyfelei 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 kapcsolattartási, 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 módosítást, amennyiben a lakáselôtakarékoskodó 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 reklámküldés megtiltását kérni
írásban a H-1922 Budapest, vagy az adatkezeles@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 NAIH-105157/2016. betétgyûjtés
FLK NAIH-51464/2016. direkt marketing
FLK Kft. NAIH-94610/2016. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
FLK Kft. NAIH-92045/2016. direkt marketing
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az adatlapon meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fentebbi adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseket megismertem és elfogadom.
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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.

Üzletkötô aláírása

Lakás-elôtakarékoskodó/Törvényes képviselô sajátkezû aláírása
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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) (továbbiakban: FLK) Általános
Szerzôdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem, azok a lakáselôtakarékossági 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 kedvezményezett javára teszem. 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 a 2017.06.30. napjáig kötött szerzôdések esetében legkorábban a három hónapos, a 2017.07.01-jétôl kötött
szerzôdések esetében pedig legkorábban a kéthónapos kiutalási idôszakot követô hónapban kerülhet sor.
Az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-09-673867) (továbbiakban: FLK Kft.)
adatkezelésérôl a üzletkötôtôl megfelelô tájékoztatást kaptam, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem,
elfogadom és magamra nézve kötelezô érvényûnek tekintem.
Kijelentem, hogy a megadott adatokban történô változásról tudomásszerzéstôl számított 5 munkanapon belül az FLK-t értesítem.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az FLK Kft. és azok közvetítôi – mint adatfeldolgozók – ügynöki tevékenység keretében
megkereshetnek engem termékajánlattal, reklámmal, adataimat, így a telefonszámomat, e-mail-címemet ilyen célból az adatkezelésre
igen
nem
vonatkozó rendelkezésekben írt ideig kezelhetik.
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Hozzájárulok, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az FLK Kft. postai úton, vagy elektronikus kommunikációs eszköz útján
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reklámküldeményt küldjön.
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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, kedvezményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési
név, születési idô, hely, anyja születési neve, állampolgárság, azonosító igazolvány típusai és számai, lakcím, adóazonosító jel törvény
alapján kezelik. Az adatok kezelése kötelezô (törvény rendeli el) különösen a 2017. évi LIII. törvény 11. § (1), illetve 7. § (2), 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 ügyfelei 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 kapcsolattartási, 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 módosítást, amennyiben a lakáselôtakarékoskodó 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 reklámküldés megtiltását kérni
írásban a H-1922 Budapest, vagy az adatkezeles@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 NAIH-105157/2016. betétgyûjtés
FLK NAIH-51464/2016. direkt marketing
FLK Kft. NAIH-94610/2016. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
FLK Kft. NAIH-92045/2016. direkt marketing
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az adatlapon meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fentebbi adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseket megismertem és elfogadom.

Kelt,

év

hónap

nap

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.

Üzletkötô aláírása

Lakás-elôtakarékoskodó/Törvényes képviselô sajátkezû aláírása

ÖSSZEVONÁSI ADATLAP
Kérjük, nyomtatott betûkkel kitölteni!

Összevonás utáni szerzôdésszám

ÖSSZEVONÁS UTÁNI MEGMARADÓ SZERZÔDÉS
KEDVEZMÉNYEZETTJE

–

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. 24.§ (2.) bekezdése
értelmében az elôtakarékoskodót csak az egyik szerzôdése után illeti meg
az állami támogatás. Az ÁSZF 10.§-a alapján az összevonás a legrégebbi
szerzôdésre történik. Kérjük az összevonandó szerzôdések közül ezen
nyomtatvány fejlécén található szerzôdésszám rubrikába a legrégebbi
dátummal kezdôdô szerzôdés számát tüntesse fel. Az állami támogatás
ezen a számlán fog megmaradni. Az összevonással megszûnô számlá(k)
ról az állami támogatás visszautalásra kerül a Magyar Államkincstárnak.
Amennyiben az összevonással létrejött szerzôdést módosítani kívánja, úgy ezt a
Szerzôdésmódosítási adatlapon teheti meg.

Ügyfél példánya

LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSKODÓ
Családi név
Utónév
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum
év
hónap
Születési hely
Állampolgársága
magyar
más EGT:
EGT-n kívüli:
bevándorolt
letelepedett
Lakcím irsz. Htelepülés
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel
Igazolvány (azonosító okmány)
Típusa 		

nap

Típusa 		

nap

menekült

Száma

1.
2.

menekült

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) (továbbiakban: FLK) Általános
Szerzôdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) átvettem, az abban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem, azok a lakáselôtakarékossági 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 kedvezményezett javára teszem. 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 a 2017.06.30. napjáig kötött szerzôdések esetében legkorábban a három hónapos, a 2017.07.01-jétôl kötött
szerzôdések esetében pedig legkorábban a kéthónapos kiutalási idôszakot követô hónapban kerülhet sor.
Az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz: 01-09-673867) (továbbiakban: FLK Kft.)
adatkezelésérôl a üzletkötôtôl megfelelô tájékoztatást kaptam, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket megismertem,
elfogadom és magamra nézve kötelezô érvényûnek tekintem.
Kijelentem, hogy a megadott adatokban történô változásról tudomásszerzéstôl számított 5 munkanapon belül az FLK-t értesítem.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az FLK Kft. és azok közvetítôi – mint adatfeldolgozók – ügynöki tevékenység keretében
megkereshetnek engem termékajánlattal, reklámmal, adataimat, így a telefonszámomat, e-mail-címemet ilyen célból az adatkezelésre
igen
nem
vonatkozó rendelkezésekben írt ideig kezelhetik.

Száma

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

1.
2.

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

ÖSSZEVONÁS
További összevonandó szerzôdésszámok:
I.
II.
III.

–
–
–

ÜZLETKÖTÔ ADATAI
Cikksz. 01 128 502

Családi név
Utónév
Születési név
Anyja születési neve
Születési dátum
év
hónap
Születési hely
Állampolgársága
magyar
más EGT:
EGT-n kívüli:
bevándorolt
letelepedett
Lakcím irsz.  Htelepülés
u., hsz., em.
Telefon
Mobil
E-mail
Adóazonosító jel
Igazolvány (azonosító okmány)

Fundamenta-Lakáskassza kód
Partner neve
Üzletkötô kód 1
Üzletkötô neve
Üzletkötô telefonszáma
Értékesítés helye
Üzletkötô kód 2

–

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, kedvezményezett azonosító adatai: családi név, utónév, születési
név, születési idô, hely, anyja születési neve, állampolgárság, azonosító igazolvány típusai és számai, lakcím, adóazonosító jel törvény
alapján kezelik. Az adatok kezelése kötelezô (törvény rendeli el) különösen a 2017. évi LIII. törvény 11. § (1), illetve 7. § (2), 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 ügyfelei 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 kapcsolattartási, 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 módosítást, amennyiben a lakáselôtakarékoskodó 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 reklámküldés megtiltását kérni
írásban a H-1922 Budapest, vagy az adatkezeles@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 NAIH-105157/2016. betétgyûjtés
FLK NAIH-51464/2016. direkt marketing
FLK Kft. NAIH-94610/2016. pénzügyi szolgáltatás közvetítése
FLK Kft. NAIH-92045/2016. direkt marketing
Aláírásommal hozzájárulok adataimnak az adatlapon meghatározottak szerinti kezeléséhez, a fentebbi adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseket megismertem és elfogadom.
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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.

Üzletkötô aláírása

Lakás-elôtakarékoskodó/Törvényes képviselô sajátkezû aláírása

Tájékoztató a Összevonási adatlap használatához
Tudnivalók
Az összevonási adatlapot nyomtatott nagybetûkkel, olvashatóan, tollal szíveskedjék kitölteni. Az 1. példányt kérjük továbbítani a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-hez, a 2. példány az ügyfélnél marad. A lakás-elôtakarékoskodónak a nyilatkozatot
minden esetben sajátkezûleg kell aláírnia.

Szerzôdés összevonása (ÁSZF 10.§)
A lakás-elôtakarékoskodó írásbeli kérelmére az azonos módozatú, saját lakás-elôtakarékossági szerzôdések összevonhatóak. A szerzôdés módosításához szükséges a Lakás-takarékpénztár hozzájárulása, melyet meghatározott feltételektôl
függôvé tehet.
Az összevonással létrejött szerzôdés és a megtakarítás kezdetének idôpontja megegyezik az összevont szerzôdések
közül a legkorábbi keltezésû szerzôdés létrejöttének idôpontjával. Az összevonás utáni szerzôdéses összeg egyenlô
az összevont szerzôdések szerzôdéses összegeinek összegével, de nem haladhatja meg az adott módozatra engedélyezett
maximális szerzôdéses összeget. Összevonáskor a Lakás-takarékpénztár a Díjtáblázat szerinti díjat számít fel.
Összevonás esetén a legkorábbi kezdetû szerzôdésre jóváírt állami támogatás maradhat meg az összevont szerzôdésen, a többi szerzôdésre korábban jóváírt állami támogatást és annak kamatait a Lakás-takarékpénztár köteles
visszautalni a MÁK-nak. Az összevonás következtében megszûnt lakás-elôtakarékossági szerzôdés(ek)rôl az összevont
szerzôdésre átkönyvelt betét után állami támogatás nem igényelhetô.

