
 

 

 
 

 
 
 

 
Tájékoztató az MLSZ részére – Csoportos Élet-, és Balesetbiztosítás 

Kárbejelentése-, kárügyintézése tekintetében 
Szerződésszám: 818410672 

 
 
 
 A biztosítási esemény bekövetkezését követően nyolc naptári napon belül kell bejelenteni a Biztosító 
részére a káreseményt. 
A Szerződő a bejelentésben igazolja (játékengedély szám alapján), hogy a károsult a biztosítási 
esemény bekövetkeztekor biztosított volt. 
A kárigényt a biztosított, illetve közvetlen hozzátartozója nyújthatja be a Szerződőhöz, ill. a kárigényt 
a biztosított, illetve közvetlen hozzátartozója közvetlenül a Biztosítónak is benyújthatja. 
 
A kárigény elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzése a biztosított, illetve közvetlen 
hozzátartozójának kötelessége. 
 
Szolgáltatáshoz szükséges iratok 
 
 
Bármely eredetű halál esetén: 
 

- biztosító által kiadott (a kezelő orvos által kitöltött és aláírt) szolgáltatási igénybejelentő 
- esedékesség szerinti utolsó díjfizetést igazoló irat 
- a szerződő igazolása a biztosítotti jogviszonyról 
- szolgáltatást igénylő személy biztosított csoporthoz tartozást igazoló dokumentumok 
- a biztosító által kért, a biztosítási eseménnyel és annak következményeivel 

kapcsolatos vizsgálati eredményeket, orvosi igazolásokat, zárójelentéseket 
- halotti anyakönyvi kivonat 
- halottvizsgálati bizonyítvány 
- boncolási jegyzőkönyv 
- a kedvezményezett személyazonosságát, illetve a kedvezményezetti minőségét igazoló okirat 

(személyazonossági igazolvány, öröklési bizonyítvány, vagy jogerős hagyatéki végzés) 
- a fentieken kívül a biztosító jogosult az igény elbírálásához szükséges további iratokat, 

igazolásokat, nyilatkozatokat bekérni, illetve beszerezni 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Baleseti eredetű halál esetén: 
 

- biztosító által kiadott (a kezelő orvos által kitöltött és aláírt) szolgáltatási igénybejelentő 
- esedékesség szerinti utolsó díjfizetést igazoló irat 
- a szerződő igazolása a biztosítotti jogviszonyról 
- szolgáltatást igénylő személy biztosított csoporthoz tartozást igazoló dokumentumok 
- halotti anyakönyvi kivonat 
- halott vizsgálati bizonyítvány 
- boncolási jegyzőkönyv 
- balesetet igazoló hivatalos okmány (pl: baleseti halált igazoló orvosi dokumentáció) 
- hatósági eljárás esetén határozat (pl: rendőrségi jegyzőkönyv) 
- a kedvezményezett személyazonosságát, illetve a kedvezményezetti minőségét igazoló okirat 

(személyazonossági igazolvány, öröklési bizonyítvány, vagy jogerős hagyatéki végzés) 
- a fentieken kívül a biztosító jogosult az igény elbírálásához szükséges további iratokat, 

igazolásokat, nyilatkozatokat bekérni, illetve beszerezni 
 
 
 
 
 
Baleseti eredetű teljes (100%) rokkantság esetén: 
 

- biztosító által kiadott (a kezelő orvos által kitöltött és aláírt) szolgáltatási igénybejelentő 
- esedékesség szerinti utolsó díjfizetést igazoló irat 
- a szerződő igazolása a biztosítotti jogviszonyról 
- szolgáltatást igénylő személy biztosított csoporthoz tartozást igazoló dokumentumok 
- a biztosító által kért, a biztosítási eseménnyel és annak következményeivel 

kapcsolatos vizsgálati eredményeket, orvosi igazolásokat, zárójelentéseket 
-  TB rokkantság esetén az illetékes társadalombiztosítási szerv jogerős határozatát 

az I. vagy II. fokú rokkantság tényéről;ORSZI határozat 
-  valamint a biztosító által igényelt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 

egyéb iratokat. 
 
 
 
Kórházi ápolás esetén: 
 

- fentieken kívül, kórházi zárójelentés 
 

 
 
Csonttörés, csontrepedés esetén: 
 

- fentieken kívül, röntgen lelet szövege 
 
 
Szalagszakadás esetén: 



 
- fentieken kívül, orvosi szakvélemény, lelet  


