
B CA jövőben fogom lakáscélra 
használni a megtakarításomat,

így jogosult leszek az állami támogatásra, 
most nem kérem a kifizetést, és megtartom 
a szerződésem.

Most nem kérem 
a szerződésem kiutalását, 

illetve nem nyilatkozom 
a kiutalásról, meg kívánom tartani 
a szerződésemet, mert a jövőben
várhatóan lesz lakáscélom.

Nincs betétfizetési 
kötelezettségem,

de a szerződésem 
hatályban marad. 

MI A TEENDŐM, HA KÉSŐBB SZERETNÉM 
LAKÁSCÉLRA FELHASZNÁLNI A SZERZŐDÉSEM?

MI A TEENDŐM, HA NEM LAKÁSCÉLRA 
SZERETNÉM FELHASZNÁLNI A SZERZŐDÉSEM?

B1.

B2.

Az új kiutalást majd nekem
kell kérvényeznem

a későbbi lakáscélú felhasználás 
érdekében, így jogosult leszek 
az állami támogatásra.

B3.

Kérem a szerződésem 
nem lakáscélú kiutalását,

ezzel a szerződésem megszűnik.

C1.

C2.

Felveszem a befizetett 
megtakarításomat,

de tudomásul veszem, hogy 
az állami támogatásra nem 
vagyok jogosult, mert nem 
lakáscélra használom fel.

Felkeresem valamelyik 
OTP bankfiókot

a személyazonosító
okmányaimmal 
és a Válaszlappal 
(3. sz. melléklet) együtt.

C3.

VÁLASZLAP

megtakarításom állami 
támogatás

Nem lakáscélra használom 
fel a megtakarításomat,

így nem leszek jogosult az állami 
támogatásra, de a befizetett 
összegre most van szükségem.

MOST NEM TUDOM LAKÁSCÉLRA 
FELHASZNÁLNI A MEGTAKARÍTÁSOMAT

Hogyan használhatom 
fel az OTP Lakástakarékban 

összegyűjtött 
megtakarításomat?

www.otplakastakarek.hu

OTP LAKÁSTAKARÉK

1.  SZ. MELLÉKLET



9.

MOST SZERETNÉM LAKÁSCÉLRA 
FELHASZNÁLNI A MEGTAKARÍTÁSOMAT

A szerződésen nincs 
Kedvezményezett,

ezért én intézkedem
és döntök mindenben.

A1.

megtakarításom állami 
támogatás

Személyazonosítás 
személyesen vagy online,*

ha az OTP Internetbankon
keresztül nyilatkozom, akkor
nem szükséges OTP bankfiókba 
mennem. Kedvezményezett 
esetén csak személyesen 
egy OTP bankfiókban. 

Tájékozódom 
a részletekről

a www.otplakastakarek.hu 
honlapon vagy a +36/1/3666-900
telefonszámon. 

1.

2.

Elfogadom a kiutalást. 

Előtakarékoskodóként nekem 
kell eldöntenem, hogy a meg-
takarítást állami támogatással 
együtt lakáscélra szeretném-e 
felhasználni.

3.

Beküldöm a további 
dokumentumokat,*

az LTPkifizetes@otpbank.hu 
mail címre, vagy benyújtom 
egy OTP bankfiókban.

7.

A lakáscélra felvett 
összeget utóigazolom

megadott határidők betartása 
mellett számlákkal, egyéb 
dokumentumokkal. 

VÁLASZLAP

1234 5678 9012 3456

Benyújtom*

a kitöltött Válaszlapot és a Lakás-
célú nyilatkozatot (3–4. sz. melléklet) 
egy OTP bankfiókban vagy online 
az OTP Internetbankon keresztül. 
Kedvezményezett csak személyesen 
egy OTP bankfiókban.

6.
LAKÁSCÉLÚ

NYI LATKOZAT

Felveszem 
a megtakarítást.

Az állami támogatásra
is jogosult vagyok, mert
lakáscélra használom
fel a szerződésemet.

8.

A szerződésen van 
Kedvezményezett,

ez esetben megoszlanak 
az Előtakarékoskodó 
és a Kedvezményezett 
között a teendők.

A2.

Előtakarékoskodó 
feladata, ha van 
Kedvezményezett

Előtakarékoskodó 
feladata, ha nincs 
Kedvezményezett

Kedvezményezett
feladata

Én, mint Előtakarékoskodó, 
Kedvezményezett

Nagyszüleim és további 
felmenőim (dédszülők, ükszülők)

Szüleim (örökbefogadó, 
mostoha vagy nevelő szülő is)

Unokáim és további 
leszármazottaim

Gyermekeim (örökbefogadott, 
mostoha vagy nevelt gyermek is)

Házastársam
vagy

Bejegyzett 
élettársam 

(azonos nemű)

Testvérem, 
féltestvérem

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI ÁBRA 

Azt, hogy kinek az ingatlanára kerülhet felhasználásra 
a megtakarítás, a közeli hozzátartozói ábra mutatja meg.

SZÁMLA
Csempe              80.000
Falfesték            30.000
Tapéta                20.000

Összesen          130.000

*Az ügyfélazonosítást, a nyilatkozatok 
és egyéb dokumentumok leadását 
egyszerre is intézhetem egy OTP 
bankfiókban.

4. Megjelölöm a lakáscélt.

Döntenem kell arról, hogy milyen 
lakáscélra és kinek az ingatlanára 
használom fel a megtakarítást 
és az állami támogatást.

Rendelkezem, hogy hová 
utalják az összeget.

Döntenem kell arról, hogy hová 
kérem folyósítani a megtakarítás 
és az állami támogatás összegét.

5.

1234 5678 90
12 3456


