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2018. február 15-től

Hitelazonosító:

Tisztelt AEGON Magyarország Hitel Zrt!
Alulírott,
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme/tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Fényképes személyazonosító okmány
típusa, száma:
Telefonszám:
a fent meghatározott szerződéssel kapcsolatban bejelentem az alábbi változást:
 Adataimban bekövetkezett változás, mely alapján az új adatom a következő 1:
Név:
Lakcíme/tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Fényképes személyazonosító okmány
típusa, száma:
Állampolgárság:
Melléklet:
Telefonszám*:
Elektronikus levelezési (e-mail) cím:

Változást igazoló okirat másolata

* Hozzájárulok / Nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó), hogy a
fentiekben saját hívószámú mobiltelefonomra SMS üzenet formájában az Aegon Magyarország Hitel Zrt. (Továbbiakban: Társaság) a gyors és
hatékony tájékoztatás, illetve ügyintézés érdekében a kölcsönömmel kapcsolatos információkat, adatokat továbbítson. Elismerem, hogy a
Társaságot nem terheli felelősség, amennyiben a megjelölt mobiltelefon bármely, az érdekkörömben felmerült okból harmadik személy
birtokába kerül, és ez által az SMS üzenet tartalma (ideértve a banktitok körébe tartozó adatok) arra jogosulatlan fél tudomására jut. A
Társaság által küldött SMS kézbesítettnek tekintendő, ha a Társaság az SMS-t a hírközlési szolgáltatóhoz továbbította és ezt a hírközlési
szolgáltató megfelelő rendszerüzenettel visszaigazolta. Elismerem továbbá, hogy a Társaság nem vállal kockázatot azokban az esetekben,
amikor az SMS üzenet szolgáltatás a hírközlési szolgáltató vagy közreműködője hibájától nem vagy csak korlátozottan működtethető.
Tudomásul veszem, hogy a Társaság a fenti szolgáltatásért díjat nem számít fel, illetve hogy a Társaság az SMS üzenetet mindaddig a
megadott hívószámra küldi, amíg annak megváltozását az erre szolgáló, Társaság által rendszeresített nyomtatványon be nem jelentem.

 Elhalálozás2
 Adós; Neve:
 Adóstárs; Neve:
 Készfizető Kezes, Neve:
 Zálogkötelezett, Neve:
Bejelentő hozzátartozói fokának
megjelölése3:
Elhalálozás napja:
Eljáró közjegyző:
Elhunyttal való kapcsolat:
Melléklet:

Halotti anyakönyvi kivonat

Egyéb megjegyzés:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A változást igazoló
okirat másolata az eredetivel mindenben megegyező. Kifejezetten hozzájárulok a csatolt mellékletként rendelkezésükre
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Kitöltendő, amelyik változott az újra
X-szel jelölendő
3 Hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér valamint az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér házastársa.
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bocsátott okirat adatainak megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá a nyilvántartásukban történő átvezetéséhez,
módosításához.
Tudomásul veszem, hogy a Társaság jogosult a bejelentett adatokat a GIRinfO Adatfeldolgozási Szolgáltatás keretében a
természetes személyek lakcímének és legfontosabb okmányainak ellenőrzése, illetve közvetetten a hitelezési kockázatok és az
ebből eredő veszteségek csökkentése, a gyors hitelezési döntéshozatal, valamint a pénzmosás elleni küzdelem érdekében
ellenőrizni.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy abban az esetben, ha személyi okmányaimban történt adatváltozás a végtörlesztési,
vagy felmondási kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy azt követően – a folyamatban lévő végtörlesztés ill. felmondás alatt jut a Társaság tudomására, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény előírásaival összhangban a Társaság által elkészített belső szabályzat szerint elvégzett, ismételt
azonosítás okán – személyes megjelenés hiányában – a változás bejelentő nyomtatvány mellékletéként a változást igazoló
azonosító okmányok közjegyző által elkészített hiteles másolati példányát kell benyújtani.
Amennyiben a Társaság az azonosítást, illetve az ellenőrzést a jogszabályban és belső szabályzatában előírt módon nem tudja
elvégezni, akkor Társaság a végtörlesztést, vagy (ügyfél általi) felmondást, mint ügyleti megbízást köteles megtagadni.
Kelt: ……………………………………………….…………….…….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bejelentő /név, aláírás
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tanú/aláírás

---------------------------------------------------------------------------------------------Tanú/aláírás

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyi ig. szám:

Személyi ig. szám:
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