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

SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY CSOPORTOS ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ 
A MAGYAR ORVOSI KAMARA TAGJAI/DOLGOZÓI RÉSZÉRE 

 

SZERZŐDŐ 

Név: Magyar Orvosi Kamara 

 

IGÉNYBEJELENTŐ ELÉRHETŐSÉGEI HALÁLESETI SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE ESETÉN 

Igénybejelentő neve: 

Lakcíme (levelezési cím!) 

Telefonszáma: 

 

BIZTOSÍTOTT 

Név: Születéskori név: 

Születési hely, idő: Anyja neve: 

Lakcím: Kamarai tagság száma: 

  

KEDVEZMÉNYEZETT(EK)                                                                                          A megfelelőt kérjük jelölje! 

 Név szerint jelölve  örökösök 

 Biztosított (életben léti szolgáltatás esetén mindig!) 

KEDVEZMÉNYEZETT(EK) ADATAI 

 1. Kedvezményezett 2. Kedvezményezett 

Neve:   

Születéskori neve:   

Születési hely:   

Születési idő:   

Anyja neve:   

Állampolgárság:   

Lakcím:   

Lakcímigazolvány száma:   

Azonosító okmány száma:   

Bankszámlaszám (3x8 karakter 
megadása szükséges!): 

  

Pénzügyi Intézmény 
megnevezése: 

  

Számlatulajdonos neve:   
Fent nevezett aláírásommal igazolom, hogy megadott adataim a valóságnak megfelelnek és a megítélt szolgáltatási összeg rám eső részét a 

fenti számlaszámra kérem utalni. 

ALÁÍRÁSOK: 

 
  

1. Kedvezményezett                     2.  Kedvezményezett  
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Figyelem! Jelen Szolgáltatási igénybejelentő kétoldalas nyomtatvány, kizárólag mindkét oldal megléte esetén értékelhető! 

MILYEN MINŐSÉGBEN TESZI A BEJELENTÉST?                                                                               A megfelelőt kérjük jelölje! 

 Név szerint jelölt kedvezményezett                                                   Szerződő                                                          

 örökös                                                                                Biztosított 

 Hozzátartozó, 
mégpedig:________________________________________________________________________ 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
CSATOLANDÓ DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE 

Baleseti halál esetén 
NEM baleseti 
halál esetén 

Életben léti 
szolgáltatás esetén Eredetiben Másolatban 

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány  x x x 

MOK Igazolása a biztosított, vagy a 
hozzátartozó kamarai tagságáról 

 
x x x 

A Ptk szerinti közeli hozzátartozói státuszt 
igazoló dokumentum 

x x x 

Belépési Nyilatkozat* x x x 

 Halotti anyakönyvi kivonat x x - 

Halottvizsgálati bizonyítvány x x - 

Boncjegyzőkönyv x x - 

Jogerős rendőrségi határozat x  - 

Jogosítvány, forgalmi engedély** x  x 

Kórházi zárójelentések a biztosítási 
eseményt megelőző 5 évre visszamenően 

- x - 

Háziorvosi betegkarton a biztosítási 
eseményt megelőző 5 évre visszamenően 

- x - 

Jogerős hagyatékátadó végzés/ öröklési 
bizonyítvány*** 

x x - 

A szolgáltatási igényre vonatkozó kórházi 
zárójelentések, laborvizsgálatok (vér, 
vizelet, stb.), képalkotó (Rtg., CT, MR) és 
egyéb  diagnosztikai vizsgálatok eredménye 

 

- - x 

*amennyiben a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft-nél került megőrzésre 
**amennyiben a biztosított vezetett 
***amennyiben halál esetére nincs név szerint megjelölt kedvezményezett 

Tájékoztató! Kiskorú kedvezményezett esetén a kiskorú lakhelye szerint illetékes gyámhivatal határozatának kézhez vétele után fizeti ki Társaságunk a 
szolgáltatás összegét a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően. Amennyiben rendelkezik a gyámhatóság jogerős határozatával, úgy kérjük annak másolatát a 
bejelentő nyomtatvánnyal egy időben küldje meg részünkre. Ha a szükséges határozattal nem rendelkezik, úgy azt Társaságunk megkéri a gyámhivataltól. 

Alulírott kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez a Biztosító a jelen bejelentőn 

szereplő iratokon kívül az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt további dokumentumokat is bekérhet. Ezúton hozzájárulok, hogy a Biztosító a kockázat 

elbírálásához, továbbá a kárigény megítéléséhez szükséges, az egészségi állapotommal összefüggő adatokat beszerezze, és ezen célokból felhasználja, illetve a 

2003.évi LX. törvényben (biztosítókról és a biztosítási tevékenységről)meghatározott jogosultak, a kárelbírálásban résztvevő szakértők, szakértői intézmények 

részére továbbítsa. Azon személyek nevét, akik részére az ügyfelek személyes és különleges adatai adatfeldolgozás céljából átadásra kerülnek, beleértve a 

kiszervezett tevékenységet végzők, viszontbiztosítók valamint az orvosszakértői véleményt készítő szakorvosok személyét, a biztosító hirdetményben teszi közzé. 

Kijelentem, hogy a biztosítási szerződéssel kapcsolatos egészségügyi és személyes adatokat kezelő szerveket, intézményeket, illetőleg hatóságokat az MKB 

Életbiztosító Zrt-vel szemben a titoktartás alól felmentem.  Tudomásul veszem, hogy a biztosító a biztosított egészségi állapotára vonatkozó adatokat biztosítási 

titokként kezeli. Jelen igénybejelentő aláírásával egyrészt felhatalmazom a Biztosítót egészségügyi adataim beszerzésére, másrészt az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 25.§ (2) bekezdése alapján felmentem az orvosi titoktartás alól a kezelő és vizsgáló orvosokat, egészségügyi intézményeket, a 

társadalombiztosítási igazgatási szerveket azon – az egészségi állapottal, fennálló és korábbi betegségekkel, balesetekkel, esetleges halál bekövetkeztével 

összefüggő – adatoknak a Biztosító részére való továbbítása tekintetében, amelyek a Biztosító számára a szolgáltatási igény elbírálásához szükségesek.  

Kelt.:_________________________________, 20___ . ____________ . ____. 

 

ALÁÍRÁSOK: 

 
  

            Igénybejelentő                                                                        Szerződő 


