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VÁLASZLAP A KIUTALÁSRÓL 

 
A lakás-előtakarékoskodó nyilatkozata arról, hogy felveszi-e a betétet vagy a megtakarítást, 

és amennyiben igen, akkor azt lakáscélra használja-e fel 
Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó kiskorú (18 év alatti), a nyilatkozatot akkor is a 

kiskorú adataival szükséges kitölteni, és a törvényes képviselőjének kell aláírnia! 
(A nyomtatvány kitöltéshez segítséget kérhet a 36/1/3666-900-as telefonszámon)  

 
Alulírott …………………………………………………………………….. (lakás-előtakarékoskodó neve), 

irányítószám…………település…………………………közterület………………………házszám……… 

(lakás-előtakarékoskodó lakcíme) nyilatkozom, hogy a 11773999-………………….. számlaszámú 

lakás-előtakarékossági szerződésem kiutalását a kiutalási időszak utolsó napjával1 

 

 A./ elfogadom, mert szeretném, hogy a betét/megtakarítás a kiutalási időszak utolsó napját 
követő 12. hónap végéig felvehető legyen.  

 B./ nem fogadom el, mert most nem kérem a kifizetést, a szerződésemet fenntartom2. 

 

Ha a kiutalást elfogadja (fenti „A” pontot X-szelte be), akkor az alábbiakban el kell döntenie, hogy 
lakáscélra vagy nem lakáscélra használja azt fel. 

 

 
A/1./ A felvehető összeget nem lakáscélra használom fel, ezért állami támogatás nélkül csak a 
betétre és kamataira tartok igényt. 

 

Nyilatkozat a betét és kamatainak kifizetéséről nem lakáscélú felhasználás esetén (az 
alábbiakban az egyik négyzet kötelezően jelölendő) 

Készpénzben kérem kifizetni a ……………………….. Ft betétet és kamatait, melyet a kiutalási 
időszak utolsó napjától személyesen az OTP bankfiókban vehetek fel. 

Átutalással kérem folyósítani a ……………………….. Ft betétet és kamatait, melynek 
érdekében az alábbi megbízást adom:  

Megbízom az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bankot, hogy a 11773999-…………..….. 

lakáselőtakarékossági számlám terhére folyósítsa a ……………………… Ft összegű betétet és 

kamatait – mely összeget csökkenthet a meg nem fizetett díjak levonása az Általános Szerződési 

Feltételek 39. pontja alapján -  ……………………….………………………. számlatulajdonos nevére a  

………………- …………………-……........................ bankszámlaszám javára …………………………... 

közleménnyel (az alábbiakban az egyik négyzet kötelezően jelölendő) 

        a kiutalási időszak utolsó napjától számított 15 napon belül 

         20….  (év) ………….. (hónap) ….. (nap)-án/én, amely dátum nem lehet korábbi, mint a kiutalási 

időszak utolsó napját követő 16. naptári nap és nem lehet későbbi, mint a kiutalási időszak utolsó 

napját követő 12. hónap vége. 

 
1 A kiutalási időszak utolsó napja az Önnek küldött kiutalási értesítőben található. Ha VÁLASZLAP-ja ezen határnapot 

megelőző harmadik munkanapig nem érkezik meg, azt úgy kell tekintenünk, hogy a kiutalást Ön nem fogadta el. Ebben az 
esetben a kiutalást visszavonjuk és új kiutalási időpontot kell kérnie valamely OTP fiókban. 

 
2 Felhívjuk figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek 16. fejezet (1A) pont alapján a kiutalás el nem fogadása miatt 

határozatlan idejűvé vált szerződéseket az OTP Lakástakarék Zrt. felmondhatja. 
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Tudomásul veszem, hogy az OTP Lakástakarék a fenti megbízásnak megfelelően a betétet és 
kamatait az általam kért fenti időpontban – amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első 
munkanapon - folyósítja az Általános Szerződési Feltételek 24 (7) pontja alapján.  
 
Tudomásul veszem, hogy ha a fentiekben nem rendelkezem az összeg folyósításáról, akkor a 

betét és kamatai csak valamely OTP bankfiókban vehető fel készpénzben vagy ott kérhető a 

bankszámlára történő folyósítása a kiutalási időszak utolsó napját követő naptól. Ha a kiutalási 

időszak utolsó napját követő 12. hónap végéig tartó rendelkezésre tartási idő eltelik a kifizetés 

kérése nélkül, akkor a megtakarítás felvételéhez új kiutalást kell kérnem.  

 

 
A/2./ A felvehető megtakarítást benne az állami támogatással lakáscélú felhasználásra 
szánom. 

 
Tudomásul veszem, hogy a megtakarítás állami támogatással együtt történő kifizetéséről 
(lakáscélú felhasználás esetén) a külön LAKÁSCÉLÚ NYILATKOZAT nyomtatványon (kiutalási 
értesítő 4. sz. mellékletében vagy az OTP Lakástakarék honlapján található, illetve az OTP 
bankfiókokban elérhető nyomtatvány) kell rendelkezni legkésőbb a kiutalási időszak utolsó napját 
követő 12. hónap végéig. Ha ez a dátum a Lakáscélú Nyilatkozat vagy a kifizetéshez szükséges egyéb 
dokumentumok, iratok benyújtása nélkül telik el, akkor a megtakarítás felvételéhez új kiutalást kell 
kérnem.  

Amennyiben a lakáselőtakarékossági szerződésen kedvezményezett is megjelölésre került, 
kötelezettséget vállalok arra, hogy minderről a kedvezményezettet is haladéktalanul 
tájékoztatom és átadom neki a kifizetési feltételek teljesítéséhez szükséges dokumentumok 
listáját, amely a kiutalási értesítő 2. sz. mellékletében található vagy az OTP Lakástakarék honlapjáról 
is letölthető. 

 
FONTOS: kérjük, hogy a kitöltött és kinyomtatott dokumentummal fáradjon be bármely OTP 

bankfiókba a további ügyintézés érdekében. 
Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó kiskorú (18 év alatti), a nyilatkozatot akkor is a 

kiskorú adataival szükséges kitölteni, és a törvényes képviselőjének kell aláírnia! 
 
 

Kérjük, itt adja meg az Ön vagy a kiskorú előtakarékoskodó3 törvényes képviselőjének nevét és 
telefonszámát: Ön/törvényes képviselő3 neve: …………………………………………………………., 
+36-……-……….………………. annak érdekében, hogy ügyintézőnk telefonon felvehesse Önnel a 
kapcsolatot a kényelmesebb ügyintézés érdekében. 
 

 

Kelt, ………………………. (település), ………………………  (dátum) 

 
 
OTP fiók átvétel (ügyfél másolati példányán) ………………………………………………….. 
dátum:                         
cégszerű aláírás:   Lakás-előtakarékoskodó aláírása 
  vagy 
  18 év alatti lakás-előtakarékoskodó 
  nevében eljáró törvényes képviselő 
  aláírása 

 
3 A megfelelő aláhúzandó 


