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Szolgáltatási igénybejelentő a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kötött Csoportos személybiztosítás 
szerződéshez 
 

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, csonttörés, csontrepedés, baleseti gyógyulási támogatás, baleseti eredetű kórházi kezelés, 

baleseti eredetű műtét, baleseti eredetű játékképtelenség esetére szóló szolgáltatás igénylésére  

 

(Minden kérdésre szíveskedjék válaszolni. A megfelelő négyzetbe tegyen X jelet). 

A szerződő adatai: 
1. Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
    1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 
 
A biztosított adatai: 
2. Családi és utóneve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Születési neve: 
1
 ----------------------------------------------------------------- 4. Anyja születési neve: -------------------------------------------------------------- 

5. Születési helye: -------------------------------------------------------------------------------------------------Születési ideje: └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap 

6. Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási hely): └┴┴┴┘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Levelezési címe └┴┴┴┘------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Állampolgársága:   magyar     egyéb:---------------------------------------- 

8. Adóügyi illetékessége:  magyar     egyéb:---------------------------------------- 

9. A személyazonosító okmány típusa: Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány Útlevél  Kártyás vezetői engedély
2 

10. A személyazonosító okmány száma: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Lakcímet igazoló kártya száma: └┴┴┴┴┴┴┴┘  

11. Telefonszáma: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  

12. E-mail címe: --------------------------------@------------ 

 
Megjegyzés: 1. Előző név, leánykori név. 2. Kizárólag lakcímkártyával együtt. 
 
14. Kórházi ápolás esetén kitöltendő  

Az ápolás kezdete: └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap     Az ápolás vége: └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap  

Az ápolás oka: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Műtét történt-e?   nem   igen  A műtét megnevezése: ---------------------------------------------------------------------- 

 

15. Baleset esetén kitöltendő:            

 (Zárójelentését, kórházi igazolását, összes leletét, ha készült rendőrségi határozat azt is, szíveskedjék mellékelni.) ! 

A baleset időpontja: └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap └┴┘óra,   Helye: ----------------------------------------------------- 

A baleset leírása: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A balesetet sport  tevékenység során szenvedte-e el? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha igen, kérjük, szíveskedjen megnevezni a sport rendezvényt!  --------------------------------------- 

Volt-e hivatalos intézkedés?  nem   igen  Ha igen, melyik rendőrhatóság járt el? ------------------------------------------ 

A jelen balesettel kapcsolatban történt-e alkoholvizsgálat?  nem   igen                             
(Az alkoholvizsgálat eredményét szíveskedjék mellékelni.) ! 

Ha igen, hol történt és ki végezte? -------------------------------------------------------------------------- 

 
Amennyiben nem történt alkoholvizsgálat, kérjük a biztosított nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a baleset megtörténte előtt fogyasztott-e alkohol 
tartalmú italt, ha igen, kérjük, nevezze meg, hogy milyen tartalmú alkoholt és milyen mennyiségben fogyasztott. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A jelen balesettel kapcsolatban hol és mikor kezelték először? --------------------------------------------------------- 

A jelen balesettel kapcsolatban történt-e kórházi kezelés?     nem    igen               Műtét?  nem    igen 

Ha igen, az intézmény neve és címe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maradandó egészségkárosodást okozott-e a jelen baleset?  nem    igen  (Legutolsó kontroll leleteit szíveskedjék mellékelni.) ! 
Volt-e már előzőleg sérülése a jelenleg sérült testrészen?  nem  igen  Ha igen, mikor és milyen volt? ----------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Baleseti okú játékképtelenség igazolása: 

 

Verseny mérkőzés megnevezése, amelyen nem tudott részt venni: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Játékképtelenségről szakorvos igazolását kérjük csatolni!) 

 

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

a) a(z) └┴┴┴┴┴┴┴┘-└┴┴┴┴┴┴┴┘-└┴┴┴┴┴┴┴┘számú bankszámlára átutalni. 
 
Amennyiben a bankszámla tulajdonosa a szerződőtől eltérő személy, kérjük a bankszámla tulajdonos nevét feltüntetni. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) a(z) └┴┴┴┘------------------------------------------------- helység, 

 --------------------------------------------------------------út/utca, házszám címre megküldeni. 

A kifizetendő szolgáltatási összegből --------------------------forint átkönyvelést kérek az Allianz Hungária  Zrt.-nél érvényben lévő └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

szerződésszámú, --------------------------------elnevezésű biztosításra   rendszeres/egyszeri díjként, vagy   eseti díjként. 

 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adataim a valóságnak megfelelnek. 

Kelt:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap  

 
 
 
      -----------------------------------------------------------------------------------------                                                                         -----------------------------------------------------------------------------------------  
a biztosított neve vagy a biztosított törvényes képviselőjének neve                        a biztosított saját kezű aláírása vagy a biztosított törvényes képviselőjének 

nyomtatott betűvel                                                                                                                                            aláírása 

 
Alkusz tölti ki! 

Ha nem a biztosított a kárigény bejelentője, a kedvezményezett, megbízott, hozzátartozó 

Családi és utóneve: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Születéskori neve:  └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Lakcíme:  └┴┴┴┘└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘helység 

 └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ út/utca, házszám 

Telefonszáma (vezetékes):     └┴┘/ └┴┴┴┴┴┴┘Telefonszáma (mobil): └┴┘/ └┴┴┴┴┴┴┘ 
 

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

Kelt:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------                                 ---------------------------------------------- 

 az adategyeztetést végző neve  nyomtatott betűkkel                          az adategyeztetést végző aláírása                                    
 

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. Kijelentem, hogy a „Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 
a kárrendezés során” megnevezésű tájékoztatást, amely a 
www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html/ oldalon található, megismertem, 
tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás ismeretében 
teszem meg. 
 
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 kedvezményezett, 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 adatnak) nem minősülő adatait a 
szerződéses jogviszony alapján, a szerződés teljesítése érdekében kezeli, 
a többi érintett (biztosított, kedvezményezett, károsult, szolgáltatásra 
jogosult személy, örökösök) különleges személyes adatnak (egészségügyi 
adatnak) nem minősülő adatait pedig a biztosítási tevékenységről szóló 

2014. évi LXXXVIII. törvényben (Bit. ) foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében, az abban meghatározott célból kezeli. 
 
A biztosító az adatkezeléssel érintettek különleges személyes adatait, így 
különösen az egészségügyi állapotukkal összefüggő adataikat az érintett 
által adott írásbeli hozzájárulás alapján, vagy ha az érintett fizikai vagy jogi 
cselekvőképtelensége 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 
alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző 
adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a 
kárrendezéshez szükséges adatokkal kapcsolatban megadott hozzájárulás 
visszavonása, vagy a hozzájárulás megtagadása esetén a biztosító a 
kárrendezési eljárást nem tudja lefolytatni, és ebben az esetben a 
szolgáltatás nyújtását elutasíthatja. 
 
Az érintett kérelmezheti a biztosítótól a biztosító által kezelt személyes 
adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, 
korlátozását, 
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, gyakorolhatja 
adathordozhatósághoz való jogát, valamint jogorvoslattal élhet.

https://www.allianz.hu/hu/
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Nyilatkozat                                                                                                                    

 
Szolgáltatási igény:  Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás, csonttörés, 
csontrepedés, baleseti gyógyulási támogatás, baleseti eredetű kórházi kezelés, 
baleseti eredetű műtét, baleseti eredetű játékképtelenség 

 

Kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást 
megismertem, tudomásul vettem. Jelen nyilatkozataimat a tájékoztatás 
ismeretében teszem meg. 

Hozzájárulok, hogy a  Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. –mint jelen biztosítási 
szerződés közvetítője- minden, kárbejelentéssel kapcsolatos kérdésben 
helyettem a biztosítónál eljárjon. Felhatalmazom továbbá a Hungarikum 
Biztosítási Alkusz Kft., hogy a személyes és különleges adataimat kezelje, ennek 
keretében átadja az Allianz Hungária Zrt., mint Biztosító részére, valamint 
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Allianz Hungária Zrt. a személyes és 
különleges adatait átadja a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. részére. 

 
1. Alulírott kedvezményezett/szolgáltatásra jogosult (korlátozottan 
cselekvőképes/cselekvőképtelen személy esetén törvényes képviselője) a jelen 
nyilatkozat aláírásával ezúton nyilvánítom ki arra vonatkozó önkéntes és 
határozott hozzájárulásomat, hogy az Allianz Hungária Zrt. 

a)
 a biztosítási szolgáltatás elbírálása és teljesítése céljából a 

szolgáltatási igény elbíráláshoz szükséges, általam megadott, vagy a 
kárrendezéssel összefüggésben a biztosító tudomására jutott, a 
különleges adatnak minősülő egészségügyi adataimat (illetve az 
örökhagyó/elhunyt károsult adatait) a személyes adataimat  kezelje.                

 igen1   nem2  

b) a jelen kár- és biztosítási eseménnyel összefüggésben a személyes 
adataim felhasználásával a rendőrségi és 
ügyészségi, bírósági és más hatósági iratokba betekintést nyerjen, 
valamint azokról másolatot kapjon.              igen1   nem 2 

  

 
2. Alulírott biztosított önként és határozottan kijelentem, hogy a felhatalmazom 
az életbiztosítási szerződés kedvezményezettjét, valamint a biztosítót, hogy a 

biztosítási szolgáltatás iránti igény teljesítéséhez szükséges egészségügyi és 
gyógykezeléseimmel összefüggő adataimat háziorvosomtól, valamint 
mindazoktól az egészségügyi intézményektől, orvosoktól, gyógyszerészektől, 
természetgyógyászoktól és a gyógykezelésemmel foglalkozó más személyektől, 
illetőleg szervezetektől, amelyek, illetve akik eddig kezeltek, továbbá, a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivataltól, Magyar Állam kincs tártól (MÁK) és a társadalombiztosítási 
kifizetőhelytől a biztosító részére beszerezze. Jelen hozzájárulásaimmal 
felmentem a felsorolt szerveket, személyeket a biztosítóval szemben az ajánlat 
alapján létrejövő biztosítási szerződéssel összefüggően, az őket terhelő 
titoktartás alól. Felhatalmazásom a felsorolt szervek, személyek által 
nyilvántartott, a gyógykezelésemmel kapcsolatos valamennyi személyes illetőleg 
különleges adatra vonatkozik. 
 
3. Önként és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy az Allianz Hungária 
Zrt. – a biztosítási szerződés hatálya alatt illetve a biztosító szolgáltatási 
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben továbbá a közlési 
kötelezettség ellenőrzése céljából tájékoztatást kérjen, – betekintsen a 
fentiekben felsorolt személyek, szervek, illetve szervezetek által kezelt, az 
egészségemre vonatkozó valamennyi olyan orvosi, valamint ezen szervek, 
személyek által nyilvántartott, a gyógykezelésemmel kapcsolatos 
valamennyi adatomat tartalmazó dokumentációba, nyilvántartásokba,, 
amely kapcsolatos az igénybejelentőben szereplő szolgáltatás iránti 
igényem elbírálásával. 

 
4. Hozzájárulok továbbá ezen orvosi és egyéb, a gyógykezelésemmel kapcsolatos 
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.  
 
5. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulás hiányában a biztosító az igényt 
nem tudja elbírálni, annak megalapozottságát nem tudja megállapítani, így 
ennek hiányában a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.  
 

Az alábbi háziorvosi és egészségügyi intézmények, valamint más 
gyógykezeléssel foglalkozó szervezetek gyógykezelése alatt álltam:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kelt:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, └┴┴┴┘év └┴┘ hó└┴┘ nap  

 

 

                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 biztosított saját kezű aláírása vagy a biztosított törvényes képviselőjének  aláírása3 

Megjegyzés: 
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. 
3. A biztosított, megbízott a jelen nyilatkozatot csak személyesen jogosult megtenni. 

 

 


