A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. HIRDETMÉNYE
A 2019.01.01-től a módozat szerinti megtakarítási időt meghaladó
szerződésekre alkalmazott

Betéti Kamat mértékéről
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat)
(továbbiakban: ÁSZF) 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, azon szerződések
esetében, melyek megtakarítási ideje eléri az ÁSZF-ben meghatározott, annak módozatának
megfelelő mellékletében szereplő leghosszabb futamidejű módozat minimális megtakarítási
idejének1 3 hónappal növelt időtartamát, a jelen Hirdetményben közzétett betéti kamatot
fizeti.
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A leghosszabb módozathoz
tartozó minimális megtakarítási
idő + 3 hónap
122 hónap
96 hónap
98 hónap
97 hónap
122 hónap
123 hónap
123 hónap
123 hónap

Betéti kamat a leghosszabb módozathoz
tartozó minimális megtakarítási idő + 3 hónap
eltelte után
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

A fent leírt módosítás nem vonatkozik azon szerződésekre:
a) amelyeket a megtakarítási idő alatt a szerződő írásbeli nyilatkozata alapján
partnerbanki hitelügylet biztosítására vagy csoportos lakáscélú beruházás 2 érdekében
biztosítékként felajánl, korlátozás alá helyez (zárolás / óvadékolás / engedményezés),
ameddig a korlátozás fennáll, továbbá
b) amelyekhez áthidaló kölcsön (ÁK) vagy azonnali áthidaló kölcsön (AÁK) kapcsolódik.
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fent leírt módosítás csupán a módozat szerinti
minimális megtakarítási időt meghaladó szerződések betéti kamatának számítási módjára
vonatkozik, tehát a betéti termékek egyéb jellemzőit nem érinti.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2017.08.17-én közzétett, 2017.09.01-től hatályos HIRDETMÉNYE
A 2017.09.01-től a módozat szerinti megtakarítási időt meghaladó szerződésekre alkalmazott
Betéti Kamat mértékéről, jelen Hirdetmény hatálybalépésével visszavonásra kerül.
Jelen Hirdetmény közzétételére az Ügyfélpont irodában (Budapest II. ker. Tölgyfa u. 24.) történt
kifüggesztés, valamint a www.fundamenta.hu hivatalos honlapon, a Hasznos, Dokumentumtár
menüpont alatt való megjelenés útján kerül sor.
Budapest, 2018.12.15.
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kiutalási értékelési fordulónapig eltelt minimális megtakarítási idő.
lakáscélú beruházás érdekében biztosítékként felajánlott, korlátozás alá helyezett szerződések lehetséges
módozati kódja: 210-219, 300-309, 400-408, 500-509, 600-609, 700-709, 801-809, 901-909.
Hatályos: 2019.01.01-től visszavonásig
Közzététel: 2018.12.15
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