
CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT – CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSHOZ 

 
Tudomásul veszem, hogy a KéK PTI Pénzügyi Tanácsadó Iroda Alkusz Kft. (6000 Kecskemét, Árpád 
krt. 4. 1/6.,. adószáma: 13725026-2-03) mint Szerződő és az Aegon Magyarország Általános 
Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-0401365), mint Biztosító csoportos 
biztosítást kötött, amely szerint a Biztosító a Biztosított részére az alább megjelölt események kapcsán 

biztosítási védelmet nyújt. A KéK Cégcsoport magyarországi ügyfelei vagy munkavállalói a biztosítási fedezet 
magukra való kiterjesztését – a Szerződő hozzájárulásával és tudomásával - jelen nyilatkozat aláírásával 
kezdeményezhetik. 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával: 

1.) Kijelentem, hogy a csoportos biztosításhoz biztosítottként csatlakozni kívánok, amelynek érdekében az 

alábbi személyes adataimat bocsátom a szerződő és a biztosító rendelkezésére: 

Név: …………………………………………………………………… …   Anyja neve:…………………………………………………….. 

Születési hely:  ………………………………………………… …. Születési idő: ………………………………………………… * 

Telefonszáma: ……………………………………………………… E-mail címe: …………………………………………………… 
*jelen nyilatkozatot aláíró biztosított életkora kizárólag 18-65 év közötti lehet. 

 

2.) Nyilatkozom, hogy az alábbi biztosítási csomagot választom: 

Alap - Baleseti csomag  
1 egység 

Kiegészítő - kórházi 
csomag1 

1 egység 

Kiegészítő - műtéti 
csomag1 

1 egység 

Baleseti halál 1 000 000 Ft 

Keresőképtel
enség 
esetére szóló 
napi térítés 
az 5-60. 
napig 

750 Ft/ nap 

Műtéti térítés 

Közlekedési 
baleseti halál 

1 000 000 Ft 

Kis műtét3 18 750 Ft Baleseti 
rokkantság (1-

100%)2 

1 000 000 Ft 

Baleseti 
csonttörés, 

csontrepedés, 
progresszív 
térítés2 

max.  
7 500 Ft 

Közepes 
műtét3 

37 500 Ft 

Baleseti 
keresőképtelensé
g esetén napi 

térítés az 1-90 
napig 

375 Ft / nap Kórházi 

ápolás 
esetén napi 

térítés az 1-
90. napig 

 

1 500 Ft / 

nap 

Nagy műtét3 75 000 Ft 

Baleseti kórházi 

napi térítés az 1-
365. napig 

750 Ft / nap Kiemelt 
műtét3 

150 000 Ft 

Baleseti égés2 max. 250 000 Ft 

   

1 egység baleseti csomag díja 
1 egység kórházi csomag 

díja 
1 egység műtéti csomag 

díja 

Egyéni Családi4 Egyéni Családi4 Egyéni Családi4 

250 Ft / hó 500 Ft / hó 850 Ft / hó 1 700 Ft / hó 250 Ft 500 Ft 

 
A választott csomag, fedezet és egység X-szel jelölendő: 

Választott csomag Választott fedezet Választott egység 

Alap (kötelező) - baleseti csomag Kiegészítő – kórházi csomag Egyéni Családi 1 2 3 4 5 

X         

 

Választott csomag Választott fedezet Választott egység 

Kiegészítő – műtéti csomag Egyéni Családi 1 2 3 4 5 

        

 

A választott csomag(ok)nak, fedezet(ek)nek, egység(ek)nek megfelelő havi biztosítási díj: …………..…Ft 
 
1 Kiegészítő csomag önállóan nem, kizárólag a baleseti csomag mellé választható. 
2 A feltüntetett biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékével megegyező része kerül kifizetésre 
3 A műtéti besorolás kivonatos táblázatát a műtétekre vonatkozó Különös feltételek tartalmazzák 
4 A családi fedezet a jelen nyilatkozat 65 év alatti aláírójára és a vele azonos állandó lakcímre bejelentett 1 és 65 év közötti 
Ptk. szerinti közeli hozzátartozóira és élettársára terjed ki. 
 
 
 
 

https://www.google.hu/maps/place/6000+Kecskem%C3%A9t+%C3%81rp%C3%A1d+k%C3%B6r%C3%BAt+4.+1.+em.+6.
https://www.google.hu/maps/place/6000+Kecskem%C3%A9t+%C3%81rp%C3%A1d+k%C3%B6r%C3%BAt+4.+1.+em.+6.


 

3.) Tudomásul veszem, hogy:  

3.1) A Biztosító egy adott biztosított esetében csak azokat a szolgáltatásokat nyújtja, amelyek jelen 

Biztosítotti Nyilatkozaton a biztosított által kiválasztott szolgáltatási csomaghoz tartoznak. A 

szolgáltatások összege megegyezik a fenti szolgáltatási táblázatokban szereplő biztosítási összegek és 

a megjelölt szolgáltatási egység (1-5) szorzatával. 

3.2) A Biztosító kockázatviselése jelen nyilatkozat aláírásának napját követő nap 0.00 órájától kezdődik. 
A díjfizetés kezdete jelen nyilatkozat aláírását követő hónap első napja, amely a biztosítás évfordulója 
is egyben. 

3.3) A Szerződő a biztosítás díját megfizeti a Biztosító részére, majd azt rám, mint Biztosítottra áthárítja. 

Az áthárított díjat a Szerződővel történt megállapodás alapján fizetem meg a Szerződő részére. 

3.4) Egyéni fedezet választása esetén a biztosítás kizárólag rám, míg családi fedezet választása esetén 
a biztosítás rám és a káresemény időpontjában velem azonos állandó lakcímre bejelentett, Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozóimra, élettársamra terjed ki. 

3.5) A jelen nyilatkozat aláírásakor egy évre választhatok csomagot, fedezetet és biztosítási egységet, 
évközben ezeken módosítani nem lehet. A biztosítás hatálya alatt csomag, fedezet és biztosítási egység 
módosítása a Szerződőhöz intézett nyilatkozattal lehetséges, feltéve, hogy a tárgyévre vonatkozó 12 

havi áthárított díjat teljes mértékben megfizettem.  Módosítás hiányában a tárgyévi biztosítás a 
következő biztosítási évre változatlan tartalommal hatályban marad. 

3.6) A haláleseti szolgáltatás esetén a kedvezményezett a Biztosított örököse(i), egyéb 

szolgáltatásoknál maga a Biztosított. 

 

4.) A csoportos személybiztosítás tájékoztató alapján hozzájárulok, hogy:  

 

4.1. hogy a Szerződő a Biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási 
szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a személyes adataimat a Biztosító részére átadja. 
 
4.2. hogy a Biztosító a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adataimat a Szolgáltató 
részére átadja. 
 

5.) Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása előtt a csoportos biztosítás legfontosabb jellemzőit 

tartalmazó tájékoztatót megkaptam. Továbbá tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítás Általános 
feltételek, az Általános feltételek záradéka és a Különös feltételek megtalálhatóak a KÉK PTI Kft. 
honlapján (www.kekpti.hu) 

 
 

 
Kelt: …………………………………….…., ……………………………. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………….   …………………………………………………………………. 
Biztosított aláírása      Közvetítő aláírása 
 

http://www.kek/

