
Figyelem! Jelen Szolgáltatási igénybejelentő kétoldalas nyomtatvány, kizárólag mindkét oldal megléte esetén értékelhető.
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  Szerzõdõ adatai  

Név/Cégnév:	_______________________________________________________________________________________________________________________

Születéskori	név:		___________________________________________________________		 Anyja	neve:		___________________________________________

Születési	idő,	hely:		______/	______/	______/	___________________________________	 Állampolgárság:		_______________________________________

Állandó	lakcím/Székhely:		___________________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító	jel/Adószám:		__________________________________________________	 Cégjegyzékszám:		 ____________________________________

Azonosító	okmány	típusa:	 	Személyazonosító	igazolvány		 	Útlevél	 	Jogosítvány		 Érvényesség	ideje:	________________	tól	_______________	ig

Azonosító	okmány	száma:	 ___________________________________________________	 Kiállító	hatóság:	 ______________________________________

Jelenlegi	foglalkozás/Fő	tevékenységi	kör:	_____________________________________	 Telefonszám:	_________________________________________

 Biztosított adatai  

Név:	_____________________________________________________________________________________________________________________________

Születéskori	név:		___________________________________________________________		 Anyja	neve:		___________________________________________

Születési	idő,	hely:		______/	______/	______/	___________________________________	 Állampolgárság:		_______________________________________

Állandó	lakcím:		____________________________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító	jel:		___________________________________________________________	

Azonosító	okmány	típusa:	 	Személyazonosító	igazolvány		 	Útlevél	 	Jogosítvány	 Érvényesség	ideje:	________________	tól	_______________	ig

Azonosító	okmány	száma:	 ___________________________________________________	 Kiállító	hatóság:	 ______________________________________

Jelenlegi	foglalkozás/Fő	tevékenységi	kör:	_____________________________________	 Telefonszám:	_________________________________________

  I. A szolgáltatási összeg kifizetése történik:    HUF       EUR (kizárólag az eurós eszközalapban befektetett biztosításokra vonatkozik)

A	kifizetésre	jogosult	adatai:

(1)	Jogosult	neve:		__________________________________________________________________________________________________________________

Születéskori	név:		 __________________________________________________________		 Anyja	neve:		__________________________________________

Születési	idő,	hely:		______/	______/	______/	___________________________________	 Állampolgárság:		_______________________________________

Állandó	lakcím:		____________________________________________________________________________________________________________________

Levelezési	cím:		____________________________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító	jel:	__________________________	E-mail	cím:		______________________________________	Telefonszám:	__________________________

Kizárólag	magyar	adóügyi	illetőségű:	igen		 					nem		 		Ezen	válasz	esetén	szíveskedjen	adóügyi	illetőség	nyilatkozatot	kitölteni.		

Azonosító	okmány	típusa:	 	Személyazonosító	igazolvány		 	Útlevél	 	Jogosítvány	 Érvényesség	ideje:	 _______________	tól	_______________	ig

Azonosító	okmány	száma:	 ___________________________________________________	 Kiállító	hatóság:	_______________________________________

Bankszámlaszáma:		HU	–	_______________	–	___	___	___	___	___	___	___	___	–	___	___	___	___	___	___	___	___	–	___	___	___	___	___	___	___	___
																																					(IBAN-kód)																			(3x8	számjegy)

	 SWIFT-kód:	_______________

Számlatulajdonos	neve:		_____________________________________________________________________________________________________________

(Amennyiben	a	számlatulajdonos	nem	azonos	a	jogosulttal,	úgy	kérjük	beküldeni	a	„Hozzájáruló	nyilatkozat	számlaszám	használatához”	elnevezésű	nyomtatványt.)	

(2)	Jogosult	neve:		__________________________________________________________________________________________________________________

Születéskori	név:		 __________________________________________________________		 Anyja	neve:		__________________________________________

Születési	idő,	hely:		______/	______/	______/	___________________________________	 Állampolgárság:		_______________________________________

Állandó	lakcím:		____________________________________________________________________________________________________________________

Levelezési	cím:		____________________________________________________________________________________________________________________

Adóazonosító	jel:	__________________________	E-mail	cím:		______________________________________	Telefonszám:	__________________________

Kizárólag	magyar	adóügyi	illetőségű:	igen		 					nem		 		Ezen	válasz	esetén	szíveskedjen	adóügyi	illetőség	nyilatkozatot	kitölteni.	

Azonosító	okmány	típusa:	 	Személyazonosító	igazolvány		 	Útlevél	 	Jogosítvány	 Érvényesség	ideje:	 _______________	tól	_______________	ig

Azonosító	okmány	száma:	 ___________________________________________________	 Kiállító	hatóság:		_______________________________________

Bankszámlaszáma:		HU	–	_______________	–	___	___	___	___	___	___	___	___	–	___	___	___	___	___	___	___	___	–	___	___	___	___	___	___	___	___
																																					(IBAN-kód)																			(3x8	számjegy)

	 SWIFT-kód:	_______________

Számlatulajdonos	neve:		_____________________________________________________________________________________________________________
(Amennyiben	a	számlatulajdonos	nem	azonos	a	jogosulttal,	úgy	kérjük	beküldeni	a	„Hozzájáruló	nyilatkozat	számlaszám	használatához”	elnevezésű	nyomtatványt.)	

Kelt:	_____________________________________,			20	__________	év	__________	hó	_____	nap

	_____________________	 _______________________	 ____________________________________________________________________________
	 szerződő	aláírása	 biztosított	aláírása	 kedvezményezett(ek)	aláírása	
	 	 	 (aki	nem	azonos	a	szerződővel/a	biztosítottal,	haláleset	esetén)

Igénylőlap
Baleseti szolgáltatáshoz

Kötvényszám:	________________________________			Módozat	neve:	_________________________________________________________________			Biztosítás	kezdete:	______________________________

Hatályos:	2016.	október	20-tól Ny.sz.:	U55102/4



  Biztosítási esemény

A	baleset	időpontja:		_________	év			____________________	hó			_________	nap			_________	óra			_________	perc

A	baleset	helye:		 ___________________________________________________________________________________________________________________

A	baleset	részletes	leírása	(hogyan	történt,	milyen	sérülés	érte,	mely	testrésze	sérült):	_______________________________________________________________

	__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A	baleset	során	más	sérült-e,	ha	igen,	kérjük	a	nevét:		___________________________________________	 TAJ	számát:	_________________________
Jelenleg	versenyszerűen	sportol?
nem	 	 igen	 		 Igen	válasz	esetén,	kérjük	küldje	be	a	sportolói	igazolványának/engedélyének	másolatát.	
Történt-e	a	balesettel	kapcsolatban	alkohol,	bódító-	vagy	kábítószerek	fogyasztására,	illetve	toxikus	anyagok	szedésére	vonatkozó	orvosi	vagy	hatósági	vizsgálat?
nem	 	 igen	 		 (ha	igen,	kérjük,	küldje	be	az	eredményt	igazoló	dokumentum	másolatát)
Volt-e	rendőri	intézkedés?
nem	 	 igen	 		 (ha	igen,	a	határozat	másolatát,	kérjük,	csatolja	a	bejelentéshez)
A	most	balesetet	szenvedett	testrész	korábban	betegség	vagy	baleset	következtében	sérült-e	(mikor,	milyen	mértékben	károsodott)?
nem	 	 igen	 		 (ha	igen,	kérjük,	hogy	az	ezzel	kapcsolatos	orvosi	dokumentumait	csatolja	a	bejelentéshez)
Volt-e	korábban	a	szolgáltatási	igénye	ezzel	a	balesettel	kapcsolatban?
nem	 	 igen	 		 _________	év			____________________	hó			_________	nap

1.		Alulírott	kijelentem,	hogy	a	fenti	kérdésekre	adott	válaszaim	a	valóságnak	megfelelnek.	Tudomásul	veszem,	hogy	a	valótlan	adatok	közlése,	vagy	a	valós	tények	
elhallgatása	a	biztosítónak	a	szolgáltatási	kötelezettsége	alóli	teljes	vagy	részleges	mentesülését	vonhatja	maga	után.

2.		Tudomásul	 veszem,	 hogyha	 faxon	 vagy	 e-mailen	 a	 saját	 felelősségemre	 –	 a	 gyorsabb	 ügyintézés	 érdekében	 –	 az	 UNION	 Biztosítóhoz	 elküldöm	
Igénybejelentésemet,	akkor	az	eredetit	egy	napon	belül	postai	úton	is	továbbítanom	kell	a	Biztosító	címére	(1461	Budapest,	Pf.	131.)

3.		Kijelentem,	hogy	tájékoztatást	kaptam	arról,	hogy	a	biztosítási	titkot	képező	személyes	egészségi	adatokat	a	UNION	Biztosító	kárrendezési	tevékenység	cél-
jából	a	biztosítóval	szerződéses	kapcsolatban	álló	orvosok,	valamint	viszontbiztosítási	célból	egyéb	viszontbiztosítók	részére	adja	át.

Kelt:	____________________,			20	_____	év	____________	hó	_____	nap	 __________________________________
	 a	biztosított	aláírása
Csoportos	személybiztosítás	alapján	igényelt	szolgáltatás	esetén	a	munkáltató	igazolása	a	biztosítottról:
Fenti	biztosított	_____		év	____________	hó	_____	napja	óta	jelenleg	is	biztosított	a	_______________	kötvényszámú	szerződés	biztosítotti	csoportjában.

Kelt:	_____________________________________,			20	_____	év	____________	hó	_____	nap	 __________________________________
	 a	szerződő	aláírása	/	bélyegző
  Az igényelt szolgáltatás típusa és idõpontja

Kérjük	x-szel	jelölni!	 Benyújtandó	iratok:
	 	 csonttörés,	csontrepedés,	égés	 –	az	első	akut	ellátás	orvosi	iratainak	a	másolata
	 	 	 –	az	ambuláns	kezelőlap(ok)	másolata(i)
	 	 	 –	röntgen	lelet	másolata
	 	 	 –	zárójelentés(ek)	másolata(i)
	 	 baleseti	kórházi	napi	térítés	és	 –	az	első	akut	ellátás	orvosi	iratainak	a	másolata
	 	 baleseti	műtéti	térítés	 –	zárójelentés(ek)	másolata(i)
	 	 baleseti	gyógytartam	 –	az	első	akut	ellátás	orvosi	iratainak	a	másolata
	 	 	 –	az	ambuláns	kezelőlap(ok)	másolata(i)
	 	 	 –	a	táppénzes	vagy	orvosi	igazolások	másolatai	a	gyógytartamról
	 	 baleseti	maradandó	egészségkárosodás	 –	az	összes	orvosi	dokumentum	másolata
	 	 baleseti	halál	és	 –	halotti	anyakönyvi	kivonat	másolata
	 	 közlekedési	baleseti	halál	 –	halottvizsgálati	bizonyítvány	másolata
	 	 	 –	eredeti	kötvény	vagy	elvesztési	nyilatkozat
	 	 	 –		az	örököst	megállapító	közjegyzői	okirat	másolata	(ha	a	halálestre	szóló	kedvezményezett	név	szerint	nem	

került	megjelölésre)
	 	 	 –	kiskorú	kedvezményezett	esetén	a	törvényes	képviselő	személyére	vonatkozó	igazolás
	 	 	 –		kedvezményezett(ek)	személyazonosító	igazolvány	(arcképes	oldal	az	aláírással	és	az	érvényesség	idejé-

nek	oldala,	új	típusú	személyazonosító	igazolvány	esetén,	annak	mindkét	oldalának	fénymásolata)	és	a	
lakcímet	igazoló	hatósági	igazolvány	másolata

	 	 	 –	a	rendőrségi	nyomozást	megszüntető	határozat	másolata

	 	 egyéb	szolgáltatás:	______________________________________________________________________________________________________

(A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a  www.unionbiztosito.hu/ugyfelszolgalat/karbejelentes_kifizetes_igenyles honlapon letöltheti.)
Amennyiben	 munkahelyi	 balesetre	 vonatkozó	 kockázatot	 tartalmaz	 a	 szerződés,	 abban	 az	 esetben	 a	 munkabaleseti	 jegyzőkönyv	 másolata	 is	 szükséges.	
Kijelentem,	hogy	saját/__________________________	érdekében	járok	el.

Kelt:	____________________,			20	_____	év	____________	hó	_____	nap	 _______________________________________________
	 igénybejelentő	aláírása	/	azonosító	okmány	száma
  Biztosító orvosának szakvéleménye

	__________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kelt:	_____________________________________,			20	_____	év	____________	hó	_____	nap	 _____________________________________________
	 a	biztosító	szakorvosának	aláírása
  Biztosító tölti ki:

A	beazonosított	személy	a	szerződésen	belüli	státusza:									szerződő									biztosított									kedvezményezett(ek)			(A megfelelő rész aláhúzandó)
A	fent	megjelölt	személy	beazonosítását	a	törvényben	előírtaknak	megfelelően	elvégeztem.
A	hiánytalanul	kitöltött	igénybejelentőt,	valamennyi	előírt	dokumentummal	együtt	átvettem.
Amennyiben	 a	 szolgáltatási	 igény	 hiányosan	 került	 leadásra,	 szóban	 a	 következő	 dokumentumok:	 __________________________________________	 pótlására	
hívtam	fel	a	figyelmet.

Kelt:	_____________________________________,			20	_____	év	____________	hó	_____	nap	 _____________________________________________
	 területi	igazgatóság	bélyegzője	és	az	átvevő	aláírása




