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Változásbejelentő személybiztosításokhoz
Ezen a dokumentumon Ön bejelentheti mindazon válto -
z ásokat, melyekkel kapcsolatban biztosítási szerződé sé -
nek feltételei bejelentési kötelezettséget írnak elő 
az Ön számára.
A változások bejelentése segíti a Biztosítót a valós koc -
kázat vállalásában, illetve szolgáltatása teljesítésében.

Kérjük, hogy a bejelentést a Szerződőre és a Biztosítottra
vonatkozóan is tegye meg a változástól számított 
15 napon belül. Felhívjuk figyelmét, hogy a változás-
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a Biztosító 
a biztosítási feltételekben meghatározott módon mente -
sülhet szolgáltatási kötelezettsége alól, illetve jogosult
szolgáltatását csökkenteni.

További kérdése esetén keresse bizalommal tanácsadóját
vagy ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, hogy aláírt bejelentését személyesen, levélben,
faxon vagy szkennelve, e-mailben juttassa el biztosítónk
részére. A Szerződő vagy a Biztosított személyes adatai -
nak megváltozása esetén a megfelelő okmány dátummal
ellátott, aláírt fény másolatát is jutassa el biztosítónk hoz 
a fenti módokon az alábbi szöveggel kiegészítve:
„Hozzájárulok személyes okmányaim fénymásolásához.”
Számlaszám változásnál szükségünk van új Csoportos
beszedési megbízás 2 eredeti példányára is.
Kérjük, hogy a nyomtatványon a szerződés alapadatait
követően az új adatokat tüntesse fel.

Szerződő neve:

Anyja neve:

Születési dátuma:

Kötvényszám: Kötvényszám:

Az új adatok:

Levelezési cím:  Szerződő      Biztosított

A Szerződő további adatai:

Személyi azonosító ig. száma: Szerződő      Biztosított

E-mail (bejelentése önkéntes):

Telefonszáma (bejelentése önkéntes): Cégjegyzékszáma:

Lakcímkártya száma: Szerződő      Biztosított

Számlaszáma (csoportos beszedési megbízásnál):

A megjelölt változás(ok) időpontja: A Biztosított adatai:

Sporttevékenysége: elkezdte abbahagyta

Mit sportol(t)?     pilóta sárkányrepülő    siklórepülő    ejtőernyős   tengeri vitorlázó    motorversenyző    

artista    zsoké    díjugrató ügető extrém hegymászó boxoló jégkorongozó búvár

egyéb: 

Foglalkozása (a tevékenység jellegével):

Dohányzási szokása (csak Aqua és Terra biztosításban):    

dohányozni kezdett       leszokott (semmilyen dohánykészítményt nem fogyaszt)

Alulírott nyilatkozom, hogy a Változásbejelentőben rögzített összes adat a valóságnak megfelel.

Dátum:

Szerződő aláírása Biztosított aláírása

Milyen szinten sportol(t)?     hivatásos sportoló          versenysportoló          szabadidős sportoló

Név: Szerződő      Biztosított

Állandó lakcím/Székhely:  Szerződő      Biztosított
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