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SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ ÉLET-, BALESET-, BETEGSÉG- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ
1

INSURANCE CLAIM FORM FOR LIFE, ACCIDENT AND HEALTH INSURANCES

Balesetből eredő sérülés, balesetből, illetőleg betegségből eredő fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés, műtét, munkaképtelenség, 

rokkantság, kritikus betegség, gyógyulási támogatás, nyugdíjazás, valamint gyermekszületés esetén szolgáltatás igénylésére 

For claims of accidental injuries; hospital daily allowance, surgical treatment, earning incapacity, disability, dreaded diseases, 

rehabilitation due to accident or morbidity; retirement and child birth

A magyar nyelvű szövegezéstől való bármely eltérés esetén a magyar nyelvű meghatározások irányadóak. / In case of any deviation from Hungarian wording, 

please consider the definitions in Hungarian valid and authorative.

(Minden kérdésre szíveskedjék válaszolni. A megfelelő négyzetbe tegyen X jelet. / All answers required. Mark answers with an X when appropriate.)

In case of open-ended questions please mark appropriate answer considering that „igen” means ”yes” and ”nem” means „no” in Hungarian.

A szerződő adatai / Contracting party:

1. Családi és utóneve / Name:   J________________________________j

2.  Születési neve / Maiden name :2   J________________________________j

3.  Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási hely / Address, if not applicable residency:  

        J__j       J__________________j helység,

        J_______________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

4.  Nem természetes személy esetén cégjegyzék szám / Company registration number: Jj - Jj - J____j

A biztosított adatai / Claimant’s statement:

4. Családi és utóneve / Name:    J________________________________j

5. Születési neve / Maiden name:2  J________________________________j

6.  Anyja születési neve / Mother’s maiden name: J_____________________________j

7.  Születési helye / Place of birth:   J_____________________j  

     Születési ideje / Date of birth (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap

8.  Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási hely / Address, if not applicable residency:  

        J__j       J__________________j helység,

        J_______________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

8.  Levelezési címe / Mail address:   J__j       J__________________j helység,

        J_______________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

9.  Állampolgársága / Nationality:  O magyar / Hungarian  O egyéb / other: J___________j    

10. Adóügyi illetősége / Resident for tax purposes:   O magyar / Hungarian  O egyéb / other: J_______j 

11. A személyazonosító okmány típusa / Type of identity document: O Személyi igazolvány / Former type of identity document   O Személyazonosító 

igazolvány / Identity card   O Útlevél / Passport   O Kártyás vezetői engedély3 / Driving licence card3

12. A személyazonosító okmány száma / Number of identity document: J__________j   

 Lakcímet igazoló kártya száma / Residence card:       J__________j

Szerződésszám / Policy number:         J_______j

Kárszám / Claim reference number:   J_______j

1 A rendelkezés faxon és a fenti e-mail címre küldött, e-mailhez csatolt szkennelt dokumentumként is továbbítható. A rendelkezés kizárólag a biztosítónál, a szerződőhöz (ügyfélhez) kap csolt 

e-mail címről továbbítható. Felhívjuk a figyelmet az e-mail útján történő adattovábbítás kockázataira, tekintettel arra, hogy az e-mailben vagy annak csatolmányaként történő adatküldés nem 

minősül biztonságos csatornának.  2 Előző név, leánykori név.    3 Kizárólag lakcímkártyával együtt.

Allianz Hungária Zrt. 

Operációtámogatás osztály

1387 Budapest, Pf. 11

Fax: 06-1-488-1000

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Internet: www.allianz.hu; e-mail: esz@allianz.hu
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

A biztosított / Insured person

13. Munkahelye (tanulóknál az iskola neve) / Employer (in case of students: school): J____________________j

14.  Foglalkozása/munkaköre / Job title:  J________________________________j 

 Táppénzjogosult-e? / Entitled to sick-allowance?  O nem    O igen  

15. Taj-száma / Social security number:  J__________j

16. Telefonszáma:          Jj   /   J_____j   Faxszáma:  Jj   /   J_____j 

 E-mail címe:        J_______________________j 

17. Házi orvosának neve / General practitioner: J______________________________j  

 Házi orvos rendelője címe / Address of consulting room:   

        J__j       J__________________j helység,

        J_______________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

18. Folytat-e hivatásos sporttevékenységet? / Professional sportsmen?  O  nem    O  igen    

 Ha igen, mit? / If yes, name sport? J________________________________j

19. Nyugellátásban (öregségi nyugdíj), megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül-e? / Pensioner or with altered working ability?  O nem    O igen   

20. Ha igen, milyen ellátásban? / If yes, which?  J______________________________j 

 Az ellátás kezdete / Beginning of benefits (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap

21.  Kiskorú biztosított esetén a szülő, törvényes képviselő, vagyoni jognyilatkozataiban korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú biztositott esetén törvényes 

képviselő / In case of under age insured person parent or legal guardian; conservator in case of insured person of legal age of limited capacity  

 Neve / Name:        J________________________________j

 Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási hely / Address, if not applicable residency:  

        J__j       J__________________j helység,

        J_______________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

22. A szerződés / Contract:             O jövedelemigazolás nélkül / without Certificate of Income   

O jövedelemigazolással   jött létre./ with Certificate of Income

23. Fekvőbeteg-gyógyintézeti ápolás esetén kitöltendő:  (Zárójelentését, kórházi igazolását szíveskedjék mellékelni.)

 In case of hospitalization

 Az ápolás kezdete / Beginning of hospitalization (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap

 Az ápolás vége / End of hospitalization (YYYY/MM/DD):    J__j  év  Jj  hó  Jj  nap

 Az ápolás oka / Cause of hospitalization:     O baleset O betegség  

 Műtét történt-e? / Surgery?         O nem      O igen   

 A műtét megnevezése / Definition of surgery:   J____________________________j

24. Baleset esetén kitöltendő: (Zárójelentését, kórházi igazolását, összes leletét ,ha készült rendőrségi határozat azt is, szíveskedjék mellékelni.) / 

 In case of accidents (All medical documentation required. Police decision, if applicable, required.)

 A baleset időpontja / Date of accident (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap Jj óra    

 Helye / Place of accident:         J____________________________j

 A baleset leírása / Short description of accident:  J____________________________j

 A balesetet tömegsport tevékenység során szenvedte-e el? / Did the accident happen during a mass sport event?  O nem    O igen   

 Ha igen, kérjük, szíveskedjen megnevezni a tömegsport rendezvényt! / If yes, name the event. J________________j

 Volt-e hivatalos intézkedés? / Official measurements taken?                 O nem    O igen  

 Ha igen, melyik rendőrhatóság járt el? / If yes, Police Department in charge? J_____________________j

  A jelen balesettel kapcsolatban történt-e alkoholvizsgálat?/ Alcohol test performed?           O nem    O igen  

(Az alkoholvizsgálat eredményét szíveskedjék mellékelni. / If yes, please attach!)

 Ha igen, hol történt és ki végezte? /  If yes, preformed by whom and where? J_____________________j

 A jelen balesettel kapcsolatban hol és mikor kezelték először? / First attendance due to accident?

            J____________________________j

 A jelen balesettel kapcsolatban történt-e kórházi kezelés? / Hospitalization due to accident?        O nem    O igen  

 Műtét? / Surgery?                                 O nem    O igen   

 Ha igen, az intézmény neve / If yes, name institution: J____________________________j 

 címe  / address of hospital:        J__j       J_________________j helység,

            J______________________j út/utca, házszám

 Maradandó egészségkárosodást okozott-e a jelen baleset? / Permanent disability due to present accident?    O nem    O igen  

 (Legutolsó kontroll leleteit szíveskedjék mellékelni. / Documentation on last supervision required)
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

 Volt-e már előzőleg sérülése a jelenleg sérült testrészen? / Previous injury on affected body part? O nem   O igen     

 (Táppénzes igazolását  szíveskedjék mellékelni. / Certificate of sick-allowance required)

 Ha igen, mikor és milyen volt? / If yes, specify date and injury  J_________________________j

 A sérülés okozta táppénzes betegállomány első napja / First day of sick-allowance due to present accident (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap 

 A sérülés okozta táppénzes betegállomány utolsó napja / Last day of sick-allowance due to present accident (YYYY/MM/DD):  J__j  év  Jj  hó  Jj  nap

25. Betegség esetén kitöltendő:   (Orvosi leleteit szíveskedjék mellékelni.)

 In case of morbidity: (Medical documentation required)

 A betegség pontos megnevezése / Exact illness: J______________________________j 

 BNO kód / BNO code:         J____j

 Volt-e már azelőtt is ilyen jellegű betegsége? / Antecedent?  O nem   O igen    

 Ha igen, mi és mikor? / If yes, specify   J______________________________j

26. Napi térítés esetén kitöltendő: (Az orvos tölti ki.)

 In case of earning incapacity: (Filled by attending physician)

Orvosi igazolás

 A diagnózis leírása:        BNO száma             A keresőképtelenség kezdete    A keresőképtelenség várható tartama

 J_________j J________j  J__j év Jj hó Jj nap J_________j

 Az igazolás kelte: J__j év Jj hó Jj nap         Az orvos bélyegzője és aláírása: ___________

 

 A diagnózis leírása:        BNO száma             A keresőképtelenség kezdete    A keresőképtelenség várható tartama

 J_________j J________j  J__j év Jj hó Jj nap J_________j

 Az igazolás kelte: J__j év Jj hó Jj nap         Az orvos bélyegzője és aláírása: ___________

 

 A diagnózis leírása:        BNO száma             A keresőképtelenség kezdete    A keresőképtelenség várható tartama

 J_________j J________j  J__j év Jj hó Jj nap J_________j

 Az igazolás kelte: J__j év Jj hó Jj nap         Az orvos bélyegzője és aláírása: ___________

27. Nyugdíj-biztosítási szolgáltatáshoz: (A nyugdíj-megállapító határozatot szíveskedjék mellékelni.)

 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatáshoz: (Retirement certificate required)

  A nyugdíj jogcíme / Pretense:  O öregségi / age   O szolgálati / office   O kivételes ellátás / exceptional sustenance

 A nyugdíjfolyósítás kezdő napja / First day of pension payment (YYYY/MM/DD): J__j év Jj hó Jj nap

 A nyugdíj-megállapító határozat kibocsátója / Retirement certificate issued by:  J____________________j

 Száma / Certificate number:   J________j       Kelte / Date of certificate: J__j év Jj hó Jj nap

28. Gyermekszületési szolgáltatáshoz: (A születési anyakönyvi kivonatot és a tagsági könyvet szíveskedjék mellékelni.)

 In case of child birth (Birth certificate and certificate of membership required.)

 A gyermek neve / Child’s name:  J_________________________________j

 A gyermek születésének helye / Child’s place of birth: J___________________________j  

 A gyermek születésének ideje / Child’s date of birth (YYYY/MM/DD):  J__j év Jj hó Jj nap

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatának kibocsátója / Child’s birth certificate issued by:  J________________j

 Folyószáma / number of child’s birth certificate:   J_________j

29. Rokkantsági és rokkantsági díjmentesítési szolgáltatáshoz:

 In case of disability and waiver of premium in case of disability

 A rokkantsági csoport foka / Rating of disability:   O „D” kategóriás rokkantsági ellátás / Cat. D disability allowance   

             O „E” kategóriás rokkantsági ellátás / Cat. E disability allowance   

             O rehabilitációs ellátásra való jogosultság / entitled to rehabilitation annuity   

             O baleseti rokkantság / accidental disability 

 O    „D” és „E” kategóriás rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság (Prémium életbiztosítás és Csoportos személybiztosítás ) esetén:

a rehabilitációs hatóság(ok) döntését tartalmazó irato(ka)t mellékelem. / Decree of entitlement to Cat. D or E disability or rehabilitation annuity attached

1 Kiskorú biztositott esetén szülő, illetve törvényes képviselő; vagyoni jognyilatkozataiban korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú biztositott eseten törvényes képviselő aláírása.                           
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

30. Sportbaleset-biztosítás esetén kell kitölteni!  (A baleseti jegyzőkönyvet és az orvosi leleteket szíveskedjék mellékelni.)

 In case of sport accident! (Accident report and medical documentation required.)

 A sportegyesület neve / Sport club:  J________________________________j

 Székhelye / Seat:         J__j       J______________________j helység,

             J___________________________j út/utca, házszám

 A baleset / Accident happened during   O edzés / training vagy  O mérkőzés / match  közben történt? 

 Ha mérkőzés közben / If during match:   O barátságos / friendly  O bajnoki / championship  O kupa / cup  O válogatott / national  

O nemzetközi / international 

  Sportbaleset esetén a sportkörnek (egyesületnek) a fent jelölt balesetet igazoló aláírása és bélyegzője / Stamp and signature of sport club verifying the 

accident: 

                                    ______________

                                        az aláírás és a bélyegző helye

Szolgáltatás teljesítése: (A szolgáltatási igény teljesítéséhez a kitöltése nélkülözhetetlen.)

Payment information: 

Kérem a szolgáltatási összeget 

a) O  A szerződésemen nyilvántartott kifizetési számlaszámra átutalni. (A nyilatkozat ebben az esetben faxon és e-mailben is továbbítható) / To bank account 

number listed on my policy

b)  O  a(z) J______j   -   J______j   -   J______j  számú bankszámlára átutalni. / To bank account of 

given number (Ebben az esetben a rendelkezés faxon vagy e-mailben nem továbbítható!)

Amennyiben a bankszámla tulajdonosa a szerződőtől eltérő személy, kérjük a bankszámla tulajdonos nevét feltüntetni. / Owner of bank account if other 

than contracting party

J__________________________________________j 

    vagy

c) O a(z)  J__j       J______________________j helység,

         J_____________________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó címre megküldeni. 

(Ebben az esetben a rendelkezés faxon vagy e-mailben nem továbbítható!) / Address to send payment to

A kifizetendő szolgáltatási összegből / Hereby I request the transfer of the amount signaled above to the given effective policy as premium or ad hoc arrangement. 

J____j  Ft átkönyvelést kérek az Allianz Hungária Zrt.-nél érvényben lévő J______j  szerződés számú, 

J_____________________j elnevezésű biztosításra  O rendszeres/egyszeri díjként, vagy  O eseti díjként. 

(Ebben az esetben a rendelkezés faxon vagy e-mailben nem továbbítható!)

Eseti díjat kizárólag Életprogram szerződésre - a mindenkor hatályos szerződési feltételek és Kondíciós lista alapján -, illetve Hungária Alap szerződésre lehet 

befizetni.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adataim a valóságnak megfelelnek. / I believe that the facts stated in this witness 

statement are true.

Kelt: ______________ ,    J__j év  Jj hó Jj nap  

    ______________           ______________

       a biztosított neve nyomtatott betűvel /                a biztosított saját kezű aláírása1 /  

           name of insured person in capitals                     signature of insured person

A biztosító tölti ki!

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatási összeg kifizetése nem a szerződésen nyilvántartott kifizetési számlaszámra történik

A szerződő/biztosított adatait az azonosító iratok alapján személyesen egyeztettem.

Kelt: ______________ ,    J__j év  Jj hó Jj nap

  

    ____________     ____________

     az adategyeztetést végző neve        az adategyeztetést végző aláírása        Bélyegző

         nyomtatott betűkkel
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

TÁJÉKOZTATÁS 

 a személyes adatok kezeléséről a szolgáltatási igény teljesítéséhez 

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatót az adatkezelő személyére, 

az adatkezelés jogalapjára, a kezelt adatokra, az adatkezelés időtartamára, az 

adatfeldolgozókra, az érintettek által gyakorolható jogokra és a jogorvoslatra 

vonatkozóan a biztosító honlapja https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html/ 

oldalon tartalmazza, valamint elérhető valamennyi a biztosító üzletkötőinél és 

az ügyfélkapcsolati pontokon.  

Az Allianz Hungária Zrt. (Budapest 1087, Könyves Kálmán krt. 48-52.), mint 

adatkezelő a biztosítási szerződés alapján előterjesztett szolgáltatási vagy 

kártérítési igény elbírálásával és teljesítésével (kárrendezés) összefüggésben 

az igényt előterjesztő ügyfelei, azaz a szerződő fél, a biztosított, a kedvezmé-

nyezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult, vagy a fenti személyek 

örököseként, azok helyébe lépő más személy, mint a biztosító adatkezelésével 

érintett természetes személyek (érintett) személyes adatait.

A biztosító a szerződő fél különleges személyes adatnak (egészségügyi adat-

nak) nem minősülő adatait a szerződéses jogviszony alapján, a szerződés tel-

jesítése érdekében kezeli, a többi érintett (biztosított, kedvezményezett, káro-

sult, szolgáltatásra jogosult személy, örökösök) különleges személyes adatnak 

(egészségügyi adatnak) nem minősülő adatait pedig a biztosítási tevékeny-

ségről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit. ) foglalt kötelezettség teljesíté-

se érdekében, az abban meghatározott célból kezeli. 

A biztosító az adatkezeléssel érintettek különleges személyes adatait, így külö-

nösen az egészségügyi állapotukkal összefüggő adataikat az érintett által 

adott írásbeli hozzájárulás alapján, vagy ha az érintett fizikai vagy jogi cselek-

vőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni, az érintett vagy 

más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében kezeli. 

A biztosító az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán ala-

pul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hoz-

zájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogsze-

rűségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a kárrendezéshez szükséges 

adatokkal kapcsolatban megadott hozzájárulás visszavonása, vagy a hozzájá-

rulás megtagadása esetén a biztosító a kárrendezési eljárást nem tudja lefoly-

tatni, és ebben az esetben a szolgáltatás nyújtását elutasíthatja.

Az érintett kérelmezheti a biztosítótól a biztosító által kezelt személyes adatai-

hoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozá-

sát, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, gyakorolhatja 

adathordozhatósághoz való jogát, valamint jogorvoslattal élhet.

Szerződésszám /Policy number: J_______j

Szolgáltatási igény / Claim::  betegség, baleset, nyugdíj / illness, accident, pensionNYILATKOZAT 

Kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást 

megismertem, tudomásul vettem, jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás 

ismeretében teszem meg.

I, undersigned, hereby declare that I am informed of and understand the 

notification given on the management of personal data and I make 

statements in this view.

1. Alulírott kedvezményezett/szolgáltatásra jogosult a jelen nyilatkozat alá-

írásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és határozott vala-

mint megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat, hogy az Allianz 

Hungária Zrt. / I, undersigned, hereby declare by signing present statement 

my voluntary and determined consent, based on proper information to 

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

a)  a biztosítási szolgáltatás elbírálása és teljesítése céljából a személyes és 

a különleges személyes adataimat (az egészségi adataimat) kezelje. / to 

manage my personal and special personal data (medical data) in order to 

assess and fulfill above mentioned claim.

  O igen1 O nem2

b)  a jelen kár- és biztosítási eseménnyel összefüggésben a személyes adata-

im felhasználásával a rendőrségi és ügyészségi, bírósági és más hatósági 

iratokba betekintést nyerjen, valamint azokról másolatot kapjon. / to 

access police, prosecutorial, forensic and other magisterial documents 

related to present claim and insured event.

  O igen1 O nem2

2. Alulírott biztosított (kiskorú esetén a szülő, gyám) önként és határozottan 

kijelentem, hogy a háziorvosomat, valamint  mindazokat az egészségügyi 

intézményeket, orvosokat, természetgyógyászokat és gyógykezelésemmel fog-

lalkozó más személyeket, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, valamint a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK), a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatalt, a Magyar Államkincstárat és a társadalombiztosítási 

kifizetőhelyet a szolgáltatási igénybejelentőben feltüntetett szerződésszámú 

biztosítással kapcsolatban az Allianz Hungária Zrt.-vel szemben az őket ter-

helő titoktartás alól felmentem. Felhatalmazásom a felsorolt szervek, szemé-

lyek által nyilvántartott, a gyógykezelésemmel kapcsolatos valamennyi 

adatra vonatkozik. / I, undersigned insured person (in case of under age 

insured person parent or legal guardian), hereby absolve my general 

practioner, all medical institutions, medical doctors, naturopaths and any 

other person involved in my past and present medical treatment together 

with the National Health Insurance Fund of Hungary, Hungarian State 

Treasury, National Office for Rehabilitation and Social Affairs and the 

institution responsible for the payment of social insurance of their obligation 

of descretion and confidentiality. This absolution refers to all medical data 

registered and concerning present effective insurance policy.

3. Önként és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. 

– a biztosítási szerződés hatálya alatt illetve a biztosító szolgáltatási kötele-

zettségének teljesítésével összefüggésben továbbá a közlési kötelezettség 

ellenőrzése céljából – betekintsen a fentiekben felsorolt személyek, szervek, 

illetve szervezetek által kezelt, az egészségemre vonatkozó valamennyi 

olyan orvosi, valamint ezen szervek, személyek által nyilvántartott, a gyógy-

kezelésemmel kapcsolatos valamennyi adatomat tartalmazó dokumentáci-

óba, amely kapcsolatos az igénybejelentőben szereplő szolgáltatás iránti 

igényem elbírálásával. / I, undersigned, hereby give my voluntary and 

1 Kérjük hozzájárulása esetén az igen rovatot szíveskedjék kitölteni.   2 Ha nem járul hozzá bármelyik adatkezelési, adattovábbítási esethez, akkor az annak megfelelő nem rovat kitöltésével 

jelezze.
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

determined consent to Allianz Hungária Zrt. to examine my medical 

documentation registered by above listed medical personnel and provider 

related to assess and fulfill present claim and re-view possible non-disclosure 

related to effective insurance policy.

4. Hozzájárulok továbbá ezen orvosi és egyéb, a gyógykezelésemmel kapcsola-

tos valamennyi adatomat tartalmazó dokumentációkban szereplő adatoknak az 

Allianz Hungária Zrt. részére történő továbbításához is, valamint ahhoz, hogy az 

Allianz Hungária Zrt. betekintsen valamennyi orvosi dokumentációba, és ezen 

orvosi és egyéb dokumentációkról másolatot kapjon. / I, undersigned, hereby 

give my consent to provide Allianz Hungária Zrt. with my medical documentation 

and allow Allianz Hungária Biztosító Zrt. to examine mentioned documents and 

be provided with copies.

Az alábbi háziorvosi és egészségügyi intézmények, valamint más gyógykezeléssel 

foglalkozó szervezetek gyógykezelése alatt álltam: / I, undersigned, hereby name 

attending general practitioner, medical institutions and providers:

J____________________j 

J____________________j 

J____________________j 

1 A biztosított (kiskorú sérülése esetén szülő, illetve törvényes képviselő; vagyoni jognyilatkozataiban korlátozott vagy cselekvőképtelen nagykorú biztositott eseten törvényes képviselő aláírá-

sa.), megbízott a jelen nyilatkozatot csak személyesen jogosult megtenni.                                                  

Kelt: ______________ ,    J__j év  Jj hó Jj nap  

  ________________

  a biztosított saját kezű aláírása1
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

ELŐZMÉNYVIZSGÁLAT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSNÁL

Az első biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosított háziorvosa tölti ki.

Kérjük annak szíves közlését, hogy a biztosítottat, akinek

Neve:   J___________________________________j

Születési ideje:   J__j év Jj hó Jj nap

Lakcíme, ennek hiányában  J__j       J_____________________j helység, 

tartózkodási hely:   J__________________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

az egészségbiztosításra vonatkozó kockázatvállalást J__j év Jj hó Jj nap megelőző 5 évben mikor és milyen betegségekkel kezelte, és 

a biztosított keresőképtelen volt-e a kezelés ideje alatt?

 A betegség ideje                  Keresőképtelen Diagnózisa (BNO kóddal is)

      igen1   nem1

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

J__j év Jj hó Jj naptól - J__j év Jj hó Jj napig   O  O   ______________

Kelt: ______________ ,    J__j év  Jj hó Jj nap  

  ______________

  az orvos bélyegzője és aláírása

1 A megfelelő rovathoz tegyen × jelet
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 Szerződésszám/ Policy number: J__________j

ORVOSI BIZONYÍTVÁNY

Lehetőleg a sérülést első ízben ellátó orvos (gyógyintézet) töltse ki.

A sérült családi és utóneve:  J___________________________________j

Születési ideje:   J__j év Jj hó Jj nap

Lakcíme, ennek hiányában  J__j       J_____________________j helység,

tartózkodási hely:   J__________________________j út/utca, házszám, emelet, ajtó

Sorszám Kérdések Feleletek (magyar szakkifejezésekkel, olvashatóan töltendők ki)

1. Miben áll a vizsgálatkori lelet? (pontos, mindenre kiterjedő leírást kérünk, a baleset 

már meglévő következményeiről is):

2. Az esetleges röntgenlelet szó szerinti szövege:

3. A sérülés baleseti eredete a vizsgálat alapján kétségtelenül megállapítható-e?

4. A jelenleg sérült testrész volt-e azelőtt már betegség vagy baleset következtében 

sérült vagy csonkolt?

5. A sérült a baleset előtt szenvedett-e olyan szellemi vagy testi fogyatkozásban, amely / :

a) hozzájárult a baleset előidézéséhez?

b) súlyosbítja a baleset által előidézett egészségromlást?

Ha igen, szíveskedjék részletes leírást adni!

6. Melyek a balesetnek / :

a) a már meglévő következményei?

b) a valószínűleg várható következményei?

c) várható gyógytartama?

7. Az esetleges kórházi (gyógyintézeti) ápolás helye és ideje: Gyógyintézet neve:  J_____________j

címe:  Jj   J_______________j

J___________________j

J_j  év Jj  hó Jj  naptól - J_j  év Jj  hó Jj  nappig

8. A sérülés okozta táppénzes betegállomány első napja / :

 utolsó napja:

J_j  év Jj  hó Jj  nap

J_j  év Jj  hó Jj  nap

9. Ha nem jogosult táppénzre, a folyamatos munkaképtelenség első napja / :

 utolsó napja:

J_j  év Jj  hó Jj  nap

J_j  év Jj  hó Jj  napp

10. Mióta kezeli Ön a sérültet?

J_j  év Jj  hó Jj  nap

11. Miben áll a kezelés?

12. Ittas volt-e a sérült a baleset időpontjában? O nem O  igen 

Történt-e véralkohol-vizsgálat?  O nem O  igen  

Ha igen, mi az eredménye?

13. Vannak-e még erre a balesetre vagy a gyógyfolyamatra vonatkozó észrevételei?

14. Baleset okozta halálnál annak oka, neme és időpontja:  

J_j  év Jj  hó Jj  nap

Az orvos családi és utóneve: J___________________________________j

Rendelőjének címe:   J__j       J_________________________j helység,

   J______________________________j út/utca, házszám

Kelt: ______________ ,    J__j év  Jj hó Jj nap  

  ______________
 P.H. a kezelőorvos saját kezű aláírása
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