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Kitöltési útmutató

a „Balesetbiztosítási kárbejelentő csoportos biztosításokhoz” c. nyomtatványhoz
A nyomtatványt 1 példányban kell kitölteni, és kár esetén továbbítani a biztosító felé.
A balesetbiztosítási kárbejelentő bármely csoportos
biztosítás baleseti eredetű kárainak bejelentésére
szolgál. A kárbejelentőn meg kell adni a csoportos
biztosítás szerződésszámát.
I.

Ez a pont tartalmazza a Biztosított személyi
adatait, amelyek a Takarék nyilvántartásából
ismertek. Fontos, hogy a Biztosított foglalkozása
megadásra kerüljön, mert a feltételekben
alkalmazott kizárások csak a konkrét foglalkozás
ismeretében alkalmazhatók.

II. Ez a pont tartalmazza a biztosítási esemény
leírását,
illetve
a
szolgáltatási
összegek
meghatározását.
▪ A baleset körülményeinek pontos leírása –
minél pontosabb, részletesebb leírását kell
megadni, ügyelni kell arra, hogy a baleset
legfontosabb
elemeinek
ismérvei
felismerhetők
legyenek
(a
Biztosított
akaratán kívül, hirtelen fellépő külső hatás).
▪ Jelenleg balesetet szenvedett testrész – rá
kell kérdezni a Biztosítottnál, hogy a jelenleg
sérült testrésze esetén volt-e már korábban
bármilyen sérülése. Amennyiben igen, ezt a
sérülést részletesen le kell írni.
▪ Munkabaleset – a TKSZMB esetében kérjük
jelölni,
ha
munkabaleset
volt.
A
munkabalesetek a Munka Törvénykönyve
alapján azok a balesetek, amelyek a dolgozót
a
munkavégzés
során
vagy
azzal
összefüggésben érik. Ide tartozik a konkrét
munkavégzésen
kívül
a
munkához
kapcsolódó közlekedés, a tisztálkodás, az
üzemi
étkeztetés
és
a
foglalkozásegészségügyi
szolgáltatások
is.
A
munkavállalót a lakásáról munkahelyére,
illetve onnan lakására történő közlekedés
közben érő balesetek csak akkor tekinthetők
munkabalesetnek, ha a munkavállaló a
munkáltató járművével közlekedett.
▪ Meg kell adni a balesettel kapcsolatos
kezelések esetén a kezelőorvos nevét és
elérhetőségét, valamint az orvosi kezelések
időtartamát.
▪ Baleseti
eredetű
megváltozott
munkaképesség esetén meg kell adni a
megváltozott
munkaképességi
határozat
számát.

III. Milyen
minőségben
teszi
a
bejelentést?
Amennyiben nem a Biztosított teszi a bejelentést,
úgy a bejelentő adatait is ki kell tölteni.
IV. Takarék adatai – a Takarék nevét, kódját és a
kárbejelentő ügyintéző pontos adatait kérjük
kitölteni.
Bejelentő aláírása – amennyiben a Biztosított a
bejelentő, úgy az ő aláírása, egyéb esetben a
bejelentőé.
Szükséges
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

dokumentumok

és

mellékletek

a Biztosítotti Nyilatkozat másolata,
amennyiben volt hatósági intézkedés, annak
jegyzőkönyve,
TÉB, TBBÉ és a TKSZMB esetén az adott hónap
csoportlistája, abban az esetben, ha a biztosítási
esemény bejelentése korábbi, mint a havi
adatszolgáltatás átadása,
TKSZMB-nél munkáltatói igazolás,
hatósági (szabálysértési vagy büntető) eljárás
indulása esetén az eljárást lezáró határozat, ezen
határozat
rendelkezésére
állásának
hiánya
azonban a biztosító szolgáltatásának esedékessé
válását nem érinti,
baleseti eredetű kórházi ápolás esetén a
kórházi zárójelentés másolata, és minden orvosi
dokumentum,
csonttörés esetén a csonttörést, csontrepedést
igazoló lelet másolata (RTG, orvosi leírás),
baleseti eredetű keresőképtelenség esetén a
keresőképtelenségi igazolás másolata (diagnózis
megjelölésével)
és
a
keresőképtelenség
igazolására jogosult orvos aláírásával,
baleseti eredetű munkaképesség változás
esetén az illetékes kormányhivatal rehabilitációs
szakigazgatási szerve (vagy annak törvényes
utódja) által hozott határozat, mely tartalmazza a
a
komplex
minősítés
eredményét,
munkaképesség
fokának
meghatározását,
valamint a társadalombiztosítási ellátás mértékét.

Kérdéseivel
értékesítési
forródrótunkhoz
fordulhat – hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig – a
06 40 400 779-es telefonszámon vagy a
takarek@takarekbiztositas.hu e-mail címen.
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