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1. A biztosított részére szóló tájékoztatás a CIB Egészségőr 2.0 biztosításhoz történő csatlakozást megelőzően  
 

CIB Biztosítási Alkusz Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja a lakossági bankszámlához kapcsolódó CIB Egészségőr 2.0 
biztosításhoz csatlakozni kívánó biztosítottak részére.  
 
1.1. Csoportos biztosítási szerződésre vonatkozó tájékoztatás 
A biztosítási szerződés alanyai 

Szerződő: CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 - Budapest, Medve u. 4-14.). (a továbbiakban: Szerződő) 
Biztosító: Név: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Jogi formája: Zártkörűen működő részvénytársaság 
Cégjegyzékszám: 01-10-041566 
Nyilvántartást végző bíróság vagy hatóság elnevezése: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága  
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB), 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 

Alkusz:  CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest Medve utca 4-14.;),  amely 
Szerződővel kötött megbízási szerződés alapján, a Szerződő képviseletében eljárva a 
Szerződő Biztosítási Szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítésben és 
lebonyolításában közreműködik. 

Biztosított: A biztosított: az a természetes személy, aki a Szerződő felé tett nyilatkozattal a Csoportos 
Biztosításhoz csatlakozott.  
 
A biztosított: az a 18-70 év közötti természetes személy, aki a Szerződő felé tett 
nyilatkozattal a Csoportos biztosításhoz csatlakozott. Biztosított lehet Standard - 
biztosítási csomag esetében a 6 hónap és 18 év közötti olyan gyermek is, aki a 18 év 
feletti biztosított vagy annak házas-, élettársa vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt 
gyermeke.  
 
Kiegészítő biztosítást legalább 18, legfeljebb 65 év közötti személy választhat.  
A természetes személy számlatulajdonos és a biztosított személye lehet ugyanazon 
személy. Amennyiben nem az, akkor 

- a Standard csomag esetében olyan gyermek, aki a 18 év feletti biztosított vagy 
annak házas-, élettársa vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke vagy   

- bármely alapcsomag esetében a számlatulajdonos 18 év feletti, a Ptk. 8:1 § (1) 
bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozója (házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) valamint élettársa 
lehet.  

 
18 év alatti Biztosított számára kizárólag a Standard csomag 6 hónapos – 18 év közötti 
Biztosított számára biztosítási alapcsomag választható.  
 
A gyermekre vonatkozó biztosítási csomag a 18. év betöltését követő évfordulókor 
automatikusan módosul a Standard csomag 18-70 év közötti biztosítottra nevű 
csomagra.  
 



   

  2 / 15 

Az életkor számítása úgy történik, hogy a csatlakozás évéből ki kell vonni a Biztosított 
születési évét, kivéve a gyermek biztosított belépési koránál, mert abban az esetben a 
biztosító napra pontosan számítja a 6 hónapos kor betöltését. 
 
A Biztosított a Csoportos biztosításhoz csak egy bankszámlához kapcsolódóan 
csatlakozhat. 

Számlatulajdonos A Biztosított díjfizetési kötelezettségnek teljesítésében működik közre. A 
Számlatulajdonos a Szerződő mindenkor hatályos Általános Lakossági 
Üzletszabályzatában meghatározott fogyasztó Üzletfelei közül a 18. életévét betöltött, 
cselekvőképességében nem korlátozott, devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes 
személy, aki a Bankkal forint Bankszámlára vonatkozó szerződéssel rendelkezik. A 
Bankszámla fogalmára a Bank Általános Lakossági Üzletszabályzatában meghatározott 
fogalom az irányadó. 

A biztosítási esemény, a biztosítási szolgáltatás, a biztosítás díja és díjfizetés módja 
Biztosítási esemény: Kockázatviselési tartamon belül bekövetkezett betegség miatti egészségügyi 

szolgáltatás, kivéve a járóbeteg ellátást és a diagnosztikai vizsgálatokat, amelyeknél a 
biztosító kockázatviselése kiterjed a kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett 
betegség vagy baleset miatt szükségessé váló ellátásra is, a Biztosítási Feltételekben 
meghatározottak szerint.  
Kockázatviselési tartamon belül, a kockázatviselés kezdetéhez képest előzmény nélküli 
rosszindulatú daganat. 

Biztosítási szolgáltatás: Szolgáltatások megszervezése és költségének térítése a szolgáltatási csomagnak 
megfelelően. 
Választható biztosítási alapcsomagok:  
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Választható kiegészítő biztosítási csomagok: 
Hope Plusz kiegészítő csomag választható Standard, Optimum,  és Prémium alapcsomag 
mellé, amennyiben a Biztosított a kiegészítő csomag felvételekor legalább 18 és 
legfeljebb 65 éves: 

 

 

 
A biztosítás havi díja: Csomag megnevezése Biztosítási díj:  

Standard csomag 18 – 70 éves Biztosított részére 4 950 Ft/hó/fő 
Standard csomag 6 hónapos – 18 éves Biztosított részére 4 950 Ft/hó/fő 
Optimum csomag 7 950 Ft/hó/fő 
Prémium csomag 10 950 Ft/hó/fő 
Standard csomag 18 – 70 éves Biztosított részére + Hope 
Plusz Ezüst csomag 

7 750 Ft/hó/fő 

Optimum csomag + Hope Plusz Ezüst csomag 10 750 Ft/hó/fő 
Prémium csomag + Hope Plusz Ezüst csomag 13 750 Ft/hó/fő 
Standard csomag 18 – 70 éves Biztosított részére + Hope 
Plusz Arany csomag 

13 450 Ft/hó/fő 

Optimum csomag + Hope Plusz Arany csomag 16 450 Ft/hó/fő 
Prémium csomag + Hope Plusz Arany csomag 19 450 Ft/hó/fő 

 

Az áthárított 
biztosítási díj 
megfizetének módja 
és gyakorisága: 

  
A Bank a Csatlakozási nyilatkozatban meghatározott Bankszámláról havonta szedi be.  
 

A díjfizetés 
esedékessége: 

A biztosítás első díja a Csatlakozási nyilatkozat megtételekor, a folytatólagos díjak 
minden hónap 2. vagy 3. munkanapján. 
 

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb tudnivalók 
Kockázatviselés kezdete 
és vége: 

Kockázatviselés kezdete: 
A Csatlakozási nyilatkozat megtételét  követő  hónap első nap 0.00 órája, 
amennyiben, a következő feltételek teljesülnek: 
- Biztosított által tett Csatlakozási nyilatkozat a Szerződő által elfogadásra került 

és ezt a Szerződő írásban 5 munkanapon belül megerősítette és; 
- a biztosítás első havi díja a Csatlakozási nyilatkozat megtételét követő 5 

munkanapon belül megfizetésre került. 

Kockázatviselés vége: 
- a Biztosított halála esetén, 

Hope Plusz Ezüst csomag Biztosítási összegek Díj/hó
Egyszeri térítés: 1 000 000 Ft                    
Havi járadék: 50 000 Ft                          

2 800 Ft 

Hope Plusz Arany csomag Biztosítási összegek Díj/hó
Egyszeri térítés: 3 000 000 Ft                    
Havi járadék: 150 000 Ft                       

8 500 Ft 
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- annak a biztosítási év utolsó napjának 24. órájával, amelyben a Biztosított 70. 
életévét betöltötte, 

- amennyiben a Számlatulajdonos Szerződővel fennálló jogviszonya megszűnik, a 
díjjal fedezett hónap utolsó napjának 24.00 órakor, 

- amennyiben a Biztosított a biztosítási díj esedékességét követő 60. nap 24.00 
óráig a Szerződő részére a Szerződő által áthárított biztosítási díjat nem fizeti 
meg, a biztosítási díj esedékességét követő 61. nap 00.00-kor  

- a Csatlakozási nyilatkozat visszavonása esetén díjjal fedezett hónap utolsó 
napjának 24.00 órakor,  

- Elállás esetén a kockázatviselés kezdetének napján 0.00 órakor,  
- amennyiben a biztosítási díj módosul, a módosított biztosítási díj el nem 

fogadása esetén, a díjjal fedezett hónap utolsó napján 24:00 órakor, de 
legkésőbb az adott Biztosítottra vonatkozó biztosítási évfordulón 0:00 órakor. 

 
A Biztosító kockázatviselése valamennyi Biztosított vonatkozásában megszűnik a 
Biztosítási Szerződés megszűnése napjának 24. órájával. 
 
Ezen felül Hope Plusz esetében a kockázatviselés megszűnik:  
- a biztosított 70. életévének betöltését követő első biztosítási évforduló napján,  
- a CIB Egészségőr 2.0 biztosításra vonatkozó kockázatviselés megszűnése esetén 

azzal egyidejűleg,  
- a biztosítási szolgáltatás teljesítésével.  

Biztosítási csomag automatikus módosulása 

A 6 hónap és 18 év közötti Biztosítottra vonatkozó Standard csomag a Biztosított 18. 
életévének betöltését követő biztosítási évfordulón automatikusan a 18-70 év közötti 
Biztosítottra vonatkozó Standard csomagra módosul.   

Biztosítás időtartama: A biztosítás a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől annak 
megszűnéséig tart.  

A Csatlakozási 
nyilatkozat 
visszavonása: 

A Biztosított a Biztosított Nyilatkozat aláírását vagy távközlő eszköz útján történő 
értékesítés esetében a Csoportos Biztosításhoz való csatlakozás elfogadásának 
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szerződőhöz címzetten, a CIB Biztosítási 
Alkusz Kft. levelezési címére (CIB Biztosítási Alkusz Kft., 1027 Budapest, Medve utca 
4-14.) intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklás és díjfizetési kötelezettség nélkül, 
azonnali hatállyal elállhat.   

 
A Biztosított biztosítási jogviszonyát a rá vonatkozó biztosítási évfordulón – belépés 
dátumát követő hónap elseje -, a Csatlakozási nyilatkozat visszavonásával 
megszűntetheti, amennyiben ezt az igényét a rá vonatkozó biztosítási évforduló előtt 
legalább 30 nappal írásban jelzi a Szerződő felé. A Biztosított biztosítási jogviszonya a 
díjjal fedezett időszak végével szűnik meg.  
 
Az elállás és a Csatlakozási nyilatkozat visszavonása költség- és díjmentes. 

A Biztosítási szerződés 
megszűnésének esetei: 

- a Biztosító és a Szerződő közös megegyezésével, 

- Szerződő fél által történő 180 napos rendes felmondással, 

- bármelyik fél rendkívüli felmondásával, 

- bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésekor. 

A Biztosító 
teljesítésének 
határideje és módja: 

Ellátás megszervezésére vonatkozó határidő öt (5) munkanap: az ellátásszervező a 
bejelentést követő öt (5) munkanapon belül megszervezi az első ellátást/vizsgálatot 
a Biztosított és az orvos között. Az ellátásszervező rendelkezésére álló határidő az 
időpontok lefoglalására és a biztosított erre vonatkozó tájékoztatására vonatkozik, az 
ellátás lebonyolítására nem. 
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Az ellátás költségeinek megtérítésére a határidő:   
- A Biztosító az Ellátásszervezőn keresztül közvetlenül a szolgáltatónak 

téríti meg. 
- A Biztosítottnak számla ellenében 15 napon belül, ha a Biztosított az 

éves limitjének 90%-át már felhasználta.   
- A Biztosítottnak számla ellenében 15 napon belül, az Ellátásszervezővel 

nem szerződött egészségügyi szolgáltató esetében.   

Kiegészítő biztosítás esetében:  
Az egyszeri biztosítási összeget a Biztosító a rosszindulatú daganat 
diagnosztizálásakor fizeti ki, a diagnózist igazoló dokumentumok beérkezését követő 
15 napon belül.  
Első havi járadékot a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok 
beérkezését követő 15 napon belül, a további járadékot minden hónap 15. napjáig 
fizeti ki a Biztosító 

Legfontosabb kizárások, 
mentesülések: 

I. Kizárások 
a) A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási 

esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll harci eseményben 
vagy más háborús cselekményben valamely fél mellett történő aktív 
részvétellel vagy az állam elleni bűncselekményben való részvétellel. Jelen 
feltételek szempontjából háborúnak minősül a hadüzenettel vagy anélkül 
vívott háború, a határvillongás, a felkelés, a forradalom, a zendülés, 
kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, polgárháború, idegen ország 
határozott célú hadicselekményei (pl. csak légi csapás, vagy csak tengeri 
akció), kommandó támadás, terrorcselekmény. (A kommandó támadás és 
a terrorcselekmény esetén nem minősül háborús cselekményben való 
aktív részvételnek, ha a biztosított az áldozatok érdekében lép fel.) E 
szerződés szerint állam elleni bűncselekmény az, amit a Büntető 
Törvénykönyv annak minősít, így különösen: lázadás, kémkedés, 
rombolás.  

b) A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási 
esemény atomkárok (nukleáris hasadás vagy fúzió, nukleáris reakció, 
radioaktív izotópok sugárzása, ionizáló vagy lézersugárzás, valamint ezek 
szennyezése) folytán következik be.  

c) A biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási 
esemény a biztosított alkoholos állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló 
hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése 
miatti függőségével összefüggésben következett be.  

d) Nem szolgáltat a biztosító az olyan esetekben, amikor a biztosítási 
esemény az orvosszakmai előírások be nem tartása miatt (orvosi műhiba) 
következik be.  

e) A biztosító nem téríti az olyan kezeléseket, amelyek egészségügyi ellátás, 
orvosi beavatkozás következtében, annak következményeként 
elszenvedett ártalom miatt válnak szükségessé.  

f) Nem biztosítási esemény az orvosi javaslat nélküli egészségügyi ellátási 
igény, kivéve a szakorvosi vizsgálatokat, azonban az ellátásszervező 
minden esetben jogosult meggyőződni a Biztosított által igényelt 
szolgáltatás orvos-szakmai indokoltságáról, és ennek hiányában jogosult 
elutasítani a szolgáltatási igényt.  

g) Nem biztosítási esemény az ellátás iránti igény akkor sem, ha az orvosi 
javaslat nem tartalmazza az orvos pecsétjét.  

h) Nem biztosítási esemény az olyan ellátás, amelynek az igénybevétele nem 
az ellátásszervezőn keresztül, azaz nem az ellátásszervezővel történt 
előzetes egyeztetést követően történt.  
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i) Nem biztosítási esemény az olyan ellátás, amely az adott biztosítottra 
vonatkozó kockázatviselési kezdet előtt bekövetkezett baleset/meglévő 
betegség vagy állapot következtében válik szükségessé, kivéve a járóbeteg 
szakellátást és a diagnosztikai vizsgálatokat.  

j) Nem biztosítási esemény az olyan ellátás, amely az adott biztosítottra 
vonatkozó kockázatviselési kezdetet követő 15 napon belül válik 
szükségessé, vagy amellyel kapcsolatban a biztosított a rá vonatkozó 
kockázatviselési kezdetet követő 15 napon belül orvoshoz fordult.  

k) Nem biztosítási esemény a Nagyértékű diagnosztikai vizsgálatra vonatkozó 
igény, amennyiben a nagyértékű diagnosztikai vizsgálatra szóló orvosi 
javaslatot nem szakrendelő orvos állítja ki. A háziorvos/nem a feltételezett 
diagnózisnak megfelelő szakterület szakorvosa által kiállított 
javaslatot/beutalót a biztosító még abban az esetben sem fogadja el, ha a 
háziorvos szakorvosi feladatokat is elláthat. 

l) A biztosító nem viseli a kockázatot az alábbiakra:  
a. sürgősségi okból, életveszély elhárítása céljából végzett 

ellátásra,  
b. az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői 

tevékenységre,  
c. katasztrófa miatti ellátásra,  
d. járványügyi érdekből végzett ellátásokra,  
e. tüdőgyógyászati gondozásra,  
f. addiktológiai gondozásra,  
g. alkohológiai gondozásra,  
h. drogbeteg-ellátásra, gondozásra,  
i. foglalkozás-egészségügyi szakellátásra,  
j. akupunktúrás kezelésre,  
k. alternatív gyógyászati eljárásokra,  
l. semmilyen fogászati probléma, panasz miatt szükségessé váló 

ellátásra, illetve fogászati diagnosztikára,  
m. lézeres kezelésekre, beavatkozásokra (körömgomba, látásjavító, 

intimlézer, visszér stb.),  
n. geriátriai kezelésre, gondozásra,  
o. szemlencse beültetésre,  
p. dialízis kezelésre,  
q. az alsó végtag visszér betegségének semminemű kezelésére,  
r. szexuális úton terjedő betegség diagnózisának felállítását 

követően szükségessé váló gondozásra, kezelésre,  
s. meddőség (infertilitás) miatt végzett vizsgálatokra,  
t. genetikai vizsgálatokra (pl. Leiden-mutáció, MTHFR gén mutáció, 

FII G20210A prothrombin gén mutáció, laktóz genetika),  
u. étel-intolerancia vizsgálatokra (ide értve az IgG típusú étel-

intolerancia teszteket (FOOD teszt) és a DAO-tesztet is),  
v. pszichiátriai kezelésre, kivéve az első konzultációt,  
w. gyógypedagógiai kezelésre,  
x. fizio- és mozgásterápiás kezelésre,  
y. injekció-terápiás sorozatra (az első szakorvosi vizit alkalmával, 

fájdalom csillapítás céljából beadott első injekciót fedezi a 
biztosítás, a továbbiakat, illetve a porcpótló hatóanyagot 
tartalmazó injekciót nem)  

z. intenzív betegellátásra,  
aa. klinikai onkológiai gondozásra,  
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bb. állapotfenntartó infúziós és kúraszerű kezelésekre, ide értve a 
PRP (sajátvér) kezelést és a GUNA terápiát is,  

cc. Hepatitis C betegek gondozására,  
dd. aneszteziológiai ellátásra, kivéve az ambuláns vagy egynapos 

sebészeti ellátás vonatkozásában szükségessé váló 
aneszteziológiai ellátást,  

ee. a kötelező anya- és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos 
ellátásra, ide értve a jogszabályból eredő kötelező védőoltásokat 
és szűréseket,  

ff. a terhességgel, szüléssel és a szülést követő egy éven belül 
bekövetkező, a szüléssel összefüggő biztosítási eseményekre, 
amennyiben a szülés a kockázatviselés kezdetét követő 270. 
napnál korábban következik be  

gg. fogamzásgátlással, meddőséggel, művi megtermékenyítéssel 
összefüggő ellátási igényekre,  

hh. művi terhesség megszakítással kapcsolatos ellátási igényekre, 
kivéve, ha a terhesség az anya életét veszélyezteti vagy a magzat 
egészségi állapota ezt indokolttá teszi,  

ii. esztétikai változtatás, kozmetikai kezelés kapcsán felmerülő 
ellátási igényekre, kivéve a valamely betegség vagy baleset 
következtében szükségessé váló rekonstrukciós beavatkozásokat 
és az ezekhez kapcsolódó vizsgálatokat,  

jj. A biztosított HIV-fertőzésével vagy ezzel okozati összefüggésben 
felmerülő ellátási igényekre, 

kk. Az alkohol- illetve a drogfüggőség megszüntetésével kapcsolatos 
ellátási igényekre,  

ll. a Magyarországon elfogadott és általánosan alkalmazott 
orvosszakmai protokollok által nem támogatott ellátásokra, 

mm. széklet genomikai tesztre,  
nn. immunterápiára,  
oo. pszichológiai konzultációkra,  
pp. dietetikai konzultációkra, 
qq. gyomor bypass műtétekre,  
rr. gyomorballon műtétekre, akkor sem, ha ambuláns sebészeti 

ellátás keretében végezték el,  
ss. veleszületett betegségekkel, fejlődési rendellenességekkel 

kapcsolatos műtétekre és beavatkozásokra, 
tt. külföldön működő szolgáltatók által nyújtott, külföldön 

igéynbevett egészségügyi ellátásokra, 
uu. A Biztosító nem vállal fedezetet az alábbi Egynapos sebészeti 

beavatkozásokra:  
i. Sterilisatio laparoscopica feminae  

ii. Sterilisatio laparoscopia kapoccsal  
iii. Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel  
iv. Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával  
v. Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával  

vi. Extrauterin graviditas laparoscopos műtéte  
vii. Laparoscopos embryo aspiratio, salpingotomiából  

viii. Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel  
ix. Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel  
x. Méhen kívüli terhességben adott inj., laparoscopos 

interruptio vacuummal  
xi.  Interruptio Hegar tágítással, curettage-zsal  
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xii.  Interruptio laminaria tágítással  
xiii. Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése 

m) 13. A Biztosító nem nyújthat fedezetet és nem teljesíthet semmilyen 
kárigényt vagy szolgáltatási igényt bármely biztosított vagy más fél 
számára, amennyiben ez a fedezet, kifizetés, szolgáltatás, előny és / vagy a 
biztosított üzleti vagy egyéb tevékenysége megsértené az alkalmazandó 
szankciókat, mind a következő kereskedelmi, pénzügyi embargókat vagy 
gazdasági szankciókat, törvényeket vagy rendeleteket, amelyek 
közvetlenül a Biztosítóra vonatkoznak. Az alkalmazandó szankciók a 
következők: (i.) Európai Unió (EU); (ii.) az Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ); (iii) Egyesült Államok (USA) és / vagy (iv) a Biztosítóra 
alkalmazandó egyéb szankciók.) 

n) A Hope Plusz kiegészítő csomagból kizárt kockázatok 
xiv.  a jóindulatú tumor, amelyet a nemzetközi protokoll 

annak nevez,  
xv. Kaposi-szarkóma és más daganatok egyidejűleg fennálló 

HIV-fertőzés vagy AIDS megbetegedés esetén, illetve 
emberi immunrendszer megbetegedését okozó vírus 
jelenlétében meglévő daganatok,  

xvi. amennyiben a diagnosztikai vizsgálatok a szerződés 
kezdetét megelőzően vagy a várakozási idő alatt 
kezdődtek meg 

II. Mentesülések 
a) A biztosító mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a biztosítási 

esemény a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye 
folytán, azzal összefüggésben következett be. 

b) A biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
a biztosítási eseményt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartással: 

i. a szerződő fél vagy a biztosított; 
ii. a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozójuk okozta. 

c) A magatartás minősítéséhez az eset összes körülményét egyedileg kell 
mérlegelni. Súlyosan gondatlannak minősülhet különösen: 

iii. ha a biztosítási esemény rendszeres alkoholfogyasztás miatt, 
illetve esetileg a biztosított súlyos fokú alkoholos 
befolyásoltságával okozati összefüggésben (2,6 ezreléket elérő 
vagy meghaladó) történt 

iv. a biztosítási esemény kábítószer fogyasztása, kábítószer hatású 
anyag vagy gyógyszer szedése következtében következett be 
kivéve, ha ezt az utóbbit a kezelőorvos javaslatára az előírásnak 
megfelelően alkalmazták 

v. amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezéséért felelős 
személy engedélyhez kötött tevékenységet ennek hiányában 
folytatott és ezzel összefüggésben okozta a kárt. 

d) Fenti szabályokat a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség 
megszegésére is alkalmazni kell. 

Biztosítási esemény 
bejelentése 

Az ellátásszerverző munkanapokon 8-20 óra között hívható telefonszámán, vagy e-
mail-ben, vagy online az ellátásszervező weboldalán Fontos tudnia, hogy online 
ellátásszervezés keretében nem érhető el valamennyi szolgáltatás, illetve 
valamennyi szolgáltató. Erre vonatkozóan a https://unionmed.teladoc.hu 
weboldalon tud tájékozódni. 
A biztosítási szerződés alapján érvényesíthető igények elévülési ideje: 2 év 

Időpont lemondása A már egyeztetett időpontot a biztosítottnak csak egyszer van lehetősége 
következmények nélkül módosítani, legkésőbb két munkanappal a vizsgálat 
időpontját megelőzően, az ellátásszervezőnél.  
Amennyiben a biztosított a vizsgálat időpontját megelőző két munkanapon belül 
vagy másodszor mondja le/módosítja az időpontot, vagy nem jelenik meg az 
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ellátásra egyeztetett időpontban vagy nem az ellátásszervezőnél mondja 
le/módosítja az időpontot, a biztosító a biztosított rendelkezésére álló, adott 
ellátásra vonatkozó éves limitet csökkenti a tervezett ellátás elmaradásából eredő 
költségével, és a biztosított ugyanezen beavatkozás megszervezésére legkorábban 
3 hónap elteltével válik ismét jogosulttá, kivéve, ha bizonyítja, hogy rajta kívül 
álló okból kifolyólag nem volt lehetősége az ellátást lemondani. 

Ellátásszervező váltás a. A Biztosító a Szerződővel előzetesen egyeztetve jogosult megváltoztatni az 
ellátásszervező személyét oly módon, hogy a Szerződő a b. pontban 
foglaltaknak eleget tudjon tenni.  

b. A módosítás hatálybalépése előtt legkésőbb 30 nappal a Szerződő e-mail-ben 
tájékoztatja a Biztosítottat az ellátásszervező váltásról és az új ellátásszervező 
elérhetőségeiről 

Panasztétel lehetősége: Panaszával a Biztosítóhoz az alábbiak szerint fordulhat:  
a) Szóbeli panasz bejelentése: 

(i) személyesen a Biztosító Központi Ügyfélszolgálati 
Irodáján, annak nyitvatartási idejében. Cím: 1134 
Budapest, Váci út 33. (Dózsa György út – Váci út sarok), 
vagy 

(ii) személyesen a fővároson kívül a területi értékesítési 
irodáink irodavezetőinél. A területi értékesítési irodáink 
elérhetősége megtalálható a Biztosító honlapján, a 
www.union.hu oldalon. telefonon, a Biztosító 
ügyfélszolgálatán (telefonszám: 061/486-4343) 

b) Írásbeli panasz bejelentése: 
(i) személyesen vagy meghatalmazott által az 

ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott 
irat útján; 

(ii) postai úton (1381 Budapest, Pf.: 1076) 
(iii) telefaxon (061/486-4390) 
(iv) elektronikus levélben (e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@union.hu) 

A Magyar Nemzeti Bank által panaszbejelentésre használt formanyomtatvány 
elérhető a  Biztosító honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi 
linken: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz. Az 
ellátásszervezéssel kapcsolatos panaszokat a Biztosított az ellátásszervező részére 
közvetlenül e-mailben is eljuttathatja és telefonon is megteheti. 
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást 
kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; 
telefon: (+36 80) 203 776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül 
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/); a szerződés létrejöttével, érvényességével, 
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 
kapcsolatos jogvita esetén  a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Magyar 
Nemzeti Bank 1525 Budapest Pf.: 172., Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 
39., telefon: (+36 80) 203 776; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun 
keresztül vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.   

A személyes adatok 
kezelésére és a 
titokvédelemre 
vonatkozó tudnivalók 
 

A biztosító ügyfelei személyes és biztosítási titoknak minősülő adataira vonatkozó 
adatkezelési szabályokat a jelen feltételekhez csatolt Közös adatkezelésre vonatkozó 
adatkezelési tájékoztató c. dokumentum tartalmazza, mely a CIB Bank honlapján 
elérhető. A Biztosító további adatkezelési műveleteiről, a biztosítási titokkal 
kapcsolatos további információkról, a Biztosító adatfeldolgozóiról a Biztosító a 
www.union.hu/adatvedelem adatkezelési aloldalán tájékozódhat. 
 
A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni mindazon személyek 
vagy szervezetek, akikkel szemben a Biztosítónak a biztosítási titok megtartásának 
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kötelezettsége a Bit. rendelkezései szerint nem áll fenn. Ezen szervezetek listáját a 
Biztosító Adatkezelési tájékoztatójának 1. sz. Függeléke tartalmazza. 
A Biztosító az adatkezelések során adatfeldolgozókat, illetve kiszervezett 
tevékenységet végző szolgáltatókat vesz igénybe erre irányuló szolgáltatási 
szerződések keretében. Az adatfeldolgozók és a viszontbiztosítók listája, valamint a 
legfrissebb Adatkezelési tájékoztató a https://union.hu/adatvedelem weboldalon 
érhető el. Az Adatkezelési tájékoztató tartalma és az adatfeldolgozó partnerek, 
viszontbiztosítók listája a jogszabályi változások és a Biztosító által kötött vagy a 
jövőben kötendő partneri szerződésektől függően változhat. 
 

Az alkusz jogosult- a 
biztosítottól biztosítási 
díjat átvenni, továbbá 
jogosult-e a biztosítótól 
a biztosítottnak járó 
összeg kifizetésében 
közreműködni: 

Az alkusz a biztosítottól nem jogosult biztosítási díj átvételére és nem jogosult 
biztosítottnak járó összeg kifizetésére.  

1.2. Alkuszra vonatkozó tájékoztatás  
Cégnév: CIB Biztosítási Alkusz Kft. 
Székhelye: Magyarország, 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank. 
Felügyeleti engedély száma: II/44/2001; Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 204121400442; 
A nyilvántartás megtekinthető a MNB https://intezmenykereso.mnb.hu/ honlapján. 
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítóban befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik; biztosító ill. biztosító anyavállalata a CIB 
Biztosítási Alkusz Kft-ben befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik. 
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz 
Kft-hez: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán (06 40/242-242), postai úton (1027 Budapest, 
Medve u. 4-14.), elektronikus úton a cibbiztositas@cib.hu címen. Amennyiben a  CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével 
nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat: A  fogyasztónak minősülő ügyfél fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése  
esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon: 
06 1 489 91020; email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/); a szerződés 
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 
kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.: 
172., telefon: 06 1 1489 9100; email cím: pbt@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül)  vagy  a polgári perrendtartás szabályai szerint 
bírósághoz fordulhat. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai 
tevékenysége során esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért a felelősségbiztosítását kezelő UNION Vienna Insurance 
Group Biztosító Zrt. áll helyt.  
Eljárás minősége: független biztosításközvetítő , biztosító(k) nevében nem jár el. 
Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1096 Budapest, Vendel utca 11.) 
CIB Biztosítási Alkusz Kft. minden biztosítási termék közvetítésére jogosult. 
CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Szerződőtől vagy Biztosítottól biztosítási díjat vagy díjelőleget, illetve a Biztosítótól a 
Szerződőnek/Biztosítottnak járó összeget nem vesz át. 
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2. Csatlakozási nyilatkozat CIB Egészségőr 2.0 csoportos biztosítási szerződéshez 

 

Jelen Csatlakozási Nyilatkozat (továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) aláírásával és Szerződő részére történő átadásával 
kifejezem szándékomat, hogy Biztosítottként csatlakozom a CIB Egészségőr 2.0 csoportos biztosítási szerződéshez 
(továbbiakban: Biztosítási Szerződés). Jelen nyilatkozatom a Biztosítási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

BIZTOSÍTÓ: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  

 1082 Budapest, Baross u. 1. 

SZERZŐDŐ: CIB Bank Zrt.  

 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

ALKUSZ: CIB Biztosítási Alkusz Kft.  

 1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
BIZTOSÍTOTT:  

Neve: <<Biztosított neve>> 

Állandó lakcíme: <<Biztosított lakcíme>> 

Anyja neve:<<Biztosított anyja neve>> 

Születési helye, ideje: <<Biztosított születési helye, dátuma>> 

Email címe: <<email cím>> 

SZÁMLATULAJDONOS:  
Neve:  <<Számlatulajdonos neve>> 

Állandó lakcíme/Székhelye: <<Számlatulajdonos címe>> 

Számlaszám:  <<Számlatulajdonos számlaszáma>> 

Email címe:  <<email cím >> 

CIB ügyfél azonosítója: <<ügyfélszám>> 
 
TÁRSTULAJDONOS (bankszámla feletti együttes rendelkezés esetén):   

Neve:  <<Számlatulajdonos neve>> 

Állandó lakcíme: <<Számlatulajdonos címe>> 

 

BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK:     <<Választott csomag neve>> 
  

KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE: <<Biztosítás kezdete –  év, hó, nap>> 

BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ: <<Biztosítás kezdete – hó, nap>> amennyiben:  
- Biztosított által tett Csatlakozási nyilatkozat a Szerződő által elfogadásra került és ezt a Szerződő írásban a 

Számlatulajdonosnak és a Biztosítottnak megerősítette és  
- a biztosítás első havi díja a Csatlakozási nyilatkozat megtételét követő 5 munkanapon belül megfizetésre került 
- A biztosító 15 nap várakozási időt alkalmaz a szolgáltatás igénybevételére, azaz a csatlakozást követő hónap 15. 

napját követően vehető igénybe a szolgáltatás. 

 
 

HAVI BIZTOSÍTÁSI DÍJ: <<Választott csomag biztosítási díja>> Ft 

  

1. Alulírott Biztosított ezúton kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt a megfelelő tájékoztatást „ A BIZTOSÍTOTT 
RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS a CIB Egészségőr 2.0 biztosításhoz történő csatlakozást megelőzően” című 
dokumentum útján írásban megkaptam, az abban foglaltakat megismertem, és átvettem továbbá a biztosításra 
vonatkozó „CIB Egészségőr 2.0 és Hope Plusz Biztosítotti tájékoztatót és Biztosítási Feltételeket a CIB Bank Zrt. 
lakossági bankszámlához nyújtott biztosítási szolgáltatásról” című feltételt  átvettem, megismertem és elfogadtam. 
Kijelentem továbbá, hogy a Biztosító szolgáltatásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket, a Biztosító 
mentesülésének szabályait, valamint az alkalmazott kizárásokat elolvastam és ezeket kifejezetten is tudomásul 
veszem, és a biztosítást ezek ismeretében veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy az Alkusz munkatársai a Biztosító 
nevében jognyilatkozatot nem tehetnek. 
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2. Alulírott Biztosított ezúton hozzájárulok a Szerződő és a Biztosító által kötött lakossági bankszámlához kapcsolódó CIB 
Egészségőr 2.0 csoportos biztosítási szerződés személyi hatályának rám való kiterjesztéséhez. 

 

3. Alulírott Biztosított, tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat alapján a csoportos biztosítási szerződés hatálya rám, 
mint Biztosítottra csak abban az esetben terjed ki, ha a Szerződő a Csatlakozási nyilatkozatomat a Számlatulajdonos 
és a Biztosított által megadott email címre küldött levélben elfogadja és a biztosítás első havi díja a Csatlakozási 
nyilatkozat megtételét követő 5 munkanapon belül megfizetésre került. Tudomásul veszem, hogy a Szerződő a 
csatlakozási szándék elfogadásáról jelen nyilatkozat keltétől számított 5 munkanapon belül értesítést küld. 

 

4. Alulírott Biztosított tudomásul veszem továbbá, hogy a Szerződő a csoportos biztosítás díjának rám eső részét áthárítja 
rám. Alulírott Biztosított és Számlatulajdonos tudomásul veszem, hogy az áthárított biztosítási díj megfizetése oly 
módon történik, hogy a Szerződő havonta megterheli a Számlatulajdonos fent meghatározott bankszámláját az 
áthárított biztosítási díj összegével. A biztosítási díj áthárításának napja (bankszámla megterhelésének napja): minden 
hónap 2. vagy 3. munkanapja. Biztosított kötelezettséget vállalok a biztosítási díj megfizetésére, Számlatulajdonos 
kötelezettséget vállalok arra, hogy a biztosítási díj megfizetésében közreműködöm. Alulírott Biztosított és a 
Számlatulajdonos tudomásul vesszük továbbá, hogy amennyiben ezen kötelezettségeinknek nem teszünk eleget, 
akkor a biztosítási fedezet megszűnik. 

 
5. Alulírott Biztosított, Számlatulajdonos, Társtulajdonos kijelentjük, hogy a személyes adataink megadását megelőzően 

részletes, világos és általunk megértett tájékoztatást kaptunk a közös adatkezelésre vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató alapján adataink Biztosító és a Szerződő általi kezelésére vonatkozóan. Az adatkezelés célja a biztosítási 
jogviszony létrejötte, fenntartása, valamint a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó díjak, igények megállapítása és a 
szolgáltatási igények elbírálása, teljesítése. A biztosítottak kapcsolattartásra szolgáló e-mail címének kezelésére a 
biztosítottak beazonosítása (online ellátásszervezés igénybevétele esetén) és abból a célból van szüksége a 
biztosítónak, hogy az egészségbiztosítási ellátásokat meg tudja szervezni. Ezen adatokat a Biztosított jogosult 
módosítani a Biztosító ellátásszervezőjénél telefonon, e-mailen, postai úton vagy online az ellátásszervező 
weboldalán. 
 

6. Alulírott Biztosított tudomásul veszem, hogy a Biztosító a Szerződővel előzetesen egyeztetve jogosult megváltoztatni 
az ellátásszervező személyét oly módon, hogy a Szerződő eleget tudjon tenni a tájékoztatási kötelezettségének. A 
módosításról és az új ellátásszervező nevéről, elérhetőségéről a módosítás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a 
Szerződő engem e-mail-ben tájékoztat. 

 
 

7. Tudomásunk van arról, hogy 

- a biztosító a feladatai, kötelezettségei teljesítéséhez külső szervezeteket, adatfeldolgozókat, viszontbiztosítókat 
vehet igénybe. A biztosító a szerződésben foglalt egészségügyi ellátás megszervezéséhez a kiszervezett 
tevékenységet végző ellátásszervező partnere szolgáltatását veszi igénybe. Ezen szervezetek listája, valamint a 
Biztosító Adatkezelési tájékoztatója a https://union.hu/adatvedelem honlapon érhető el.  

- a biztosítási jogviszony létesítése, állományban tartása során a Biztosítóval és a Szerződővel közölt vagy a 
szolgáltatás teljesítése során megismert és keletkező személyes adatokkal kapcsolatban élhetek többek között az 
adatokhoz való hozzáférési és helyesbítési, valamint az adathordozhatósághoz való jogommal. Az érintetti 
jogokról teljes körű információ a Szerződő és a Biztosító közös adatkezelésre vonatkozó adatkezelési 
tájékoztatójában található.  

- a biztosítási titkot képező személyes adat csak az írásbeli hozzájárulásommal, vagy a biztosítási törvény 
felhatalmazása alapján továbbítható harmadik személynek, a felhatalmazásra vonatkozó szabályokat a Biztosító 
Adatkezelési tájékoztató 1. számú Függeléke tartalmazza. 

- a biztosító önkéntes és kifejezett hozzájárulásommal a különleges – egészségügyi - adataimat is kezelheti a 
biztosítási jogviszony fennállásának tartama alatt, valamint azt követően addig, ameddig a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó további 
részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. 

 
8. Alulírott Biztosított a Szerződőtől kapott, a közös adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerinti, az 

adatkezelés céljáról és tartalmáról szóló megfelelő tájékoztatás alapján önkéntesen, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, 
hogy 
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- a biztosító az egészségi állapotomra vonatkozó, a biztosítási szerződésből származó igények megítéléséhez és 
teljesítéséhez szükséges adatokat kezelje.  

- azok a társadalombiztosítási, igazgatási szervezetek, hatóságok (pl.: NEAK, orvosszakértői intézet, rehabilitációs 
hatóság, rendőrség, bíróság, ügyészség, egészségügyi intézmények), kezelő- és vizsgáló orvosaim, akik a 
biztosítási szerződéssel kapcsolatba hozható ügyekben eljártak, a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges 
adatokat a Biztosítóhoz továbbítsák. A Biztosítóval szemben ezen adatok vonatkozásában felmentem a 
titoktartási kötelezettség alól az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. a 
kezelő- és vizsgáló orvosaimat), valamint szervezeteket (pl. egészségügyi intézményeket, társadalombiztosítási 
igazgatási szerveket, nyomozó hatóságokat). 

Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam arról is, hogy az egészségügyi adataim kezeléséhez való hozzájárulás 
megtagadása, vagy visszavonása esetén a Biztosítónak nem áll módjában egészségbiztosítási terméket értékesítenie 
vagy biztosítási jogviszonyt fenntartania a számomra.  A biztosítási jogviszony létrejöttét megelőzően, vagy annak 
fenntartása és esetleges ellátási igények/szolgáltatási igények érvényesítése során egészségügyi adat kezelése 
szükséges, erre tekintettel a biztosítás megkötése vagy fenntartása ellehetetlenül. 

 
         _______________________________ 
         Biztosított 

 
9. Alulírott Számlatulajdonos felmentem a Szerződőt a titoktartási kötelezettsége alól atekintetben, hogy a Szerződő – a 

biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggő –, valamint a bankszámla-szerződésemmel kapcsolatos – a biztosítási 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – banktitoknak minősülő adatokat az Alkusznak és Biztosítónak átadja a 
biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatban igény érvényesíthető.  

10. Számlatulajdonosként hozzájárulásomat adom, hogy bankszámla-szerződésemmel kapcsolatos – a biztosítási 
szolgáltatás teljesítésével összefüggő – biztosítási titoknak minősülő adatokat a Biztosító beszerezze, nyilvántartsa, 
valamint kezelje a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt, ameddig a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 

 

        _______________________________ 

         Számlatulajdonos 

 

11. Alulírott Biztosított felhatalmazom azon biztosítókat, amelyek rám vonatkozóan azonos vagy összefüggő kockázatú 
biztosításokat kezelnek, hogy a kockázat elbírálásához, a szerződés kezeléséhez és a szolgáltatási igény elbírálásához 
szükséges adatokat a Biztosítóhoz továbbítsák.  

12. Alulírott Biztosított, Számlatulajdonos és Társtulajdonos tudomásul vesszük, hogy Alkusz közreműködik a Szerződő 
csoportos biztosítási szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítésében és lebonyolításában, mint a 
Szerződő adatfeldolgozója és tudomásul vesszük, hogy az Alkusz a csoportos biztosítási szerződéssel kapcsolatos 
adataimat megismeri, és biztosítotti jogviszonyom fennállásának időtartama alatt kezeli. Alulírott, Biztosított és a 
Számlatulajdonos tudomásul vesszük, hogy az Alkusz a biztosítási szerződéssel összefüggésben rögzített adataimat az 
alábbi célból az SK-Trend Kft. adatfeldolgozó (1026 Budapest, Gábor Áron utca 80, nyilvántartó cégbíróság neve: 
Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-720079) számára átadja, és azokat az SK-Trend Kft. az alábbi 
célból az Alkusszal kötött adatfeldolgozási szerződésének fennállása alatt feldolgozza: Az adatátadás és az SK-Trend 
Kft. általi feldolgozás indoka, hogy az Alkusz a biztosítási szerződés adatainak rögzítéséhez egységesen az SK-Trend 
Kft. által üzemeltett számítógépes rendszert veszi igénybe. Az adatátadás és az adatfeldolgozás célja, hogy az Alkusz 
az üzemeltető cég útján a biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatokat a biztosítási szolgáltatás teljesítése és a 
szerződés érvényesítése céljából nyilvántartsa. 

13. Alulírott Biztosított kijelentem, hogy jelen nyilatkozattal visszavonhatatlanul lemondok azon jogomról, hogy a 
biztosítási szerződésbe szerződőként belépjek, és tudomásul veszem, hogy a csoportos biztosítási szerződés vagy 
bankszámla szerződés megszűnésének időpontjában a biztosítotti jogosultságom is megszűnik. 

14. Alulírott kijelentem, hogy a jelen biztositotti nyilatkozatban tett nyilatkozataim megfelelnek a valóságnak. Tudomásul 
veszem, hogy valótlan adatok közlése esetén a Biztosító megtagadhatja a szolgáltatást.  
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15. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom annak visszavonásáig hatályos. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom 
írásban vonható vissza, a fenti adataim megadásával.  

16. Alulírott Biztosított, tudomásul veszem, hogy a biztosítással kapcsolatos igények 2 (két) év alatt évülnek el. 

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a CIB Egészségőr 2.0 csoportos egészségbiztosításhoz kapcsolódó ügyekben a 
Szerződő a nekem/nekünk szóló értesítéseit, üzeneteit, nyilatkozatait (így különösen a biztosítotti jogviszony 
létrejöttéről valamint annak megszűnéséről, a biztosítotti jogviszony hatályba nem lépéséről szóló tájékoztatóját) 
elsődlegesen az általam/általunk megadott e-mail címemre/címünkre történő elektronikus levél elküldésével juttassa 
el hozzám/hozzánk és ebből a célból e-mail címemet kezelje. Vállalom/vállaljuk továbbá, hogy az e-mail címben 
történő változást az Alkusznak 5 napon belül írásban bejelentjük. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a bejelentés 
elmulasztásából eredő esetleges kárért az Alkusz nem vállal felelősséget. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Szerződő 
dönthet úgy, hogy a nekem/nekünk szóló értesítéseit, üzeneteit, nyilatkozatait az általam/általunk megadott postai 
címre történő elküldésével juttatja el hozzám/hozzánk. 

17. A Biztosított által a jelen Csatlakozási nyilatkozatban adott, a valóságnak nem megfelelő válaszok, illetve nyilatkozatok 
esetén Biztosítottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) foglalt, a közlési 
kötelezettség megsértésére vonatkozó előírások vonatkoznak, melyek következtében a Biztosító szolgáltatási 
kötelezettsége adott esetben nem áll be. 

18. A Biztosított a biztosítási jogviszonyának tartama alatt köteles az Alkusznak a változást követő 5 munkanapon belül a 
Csatlakozási nyilatkozatban közölt, vagy egyéb lényeges adatok változását bejelenteni. Lényeges adat az, amire a 
Biztosító a csatlakozás során rákérdez. 

19. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy Hope Pusz kiegészítő csomagot csak olyan biztosított választhat, akinél 
a Csatlakozási nyilatkozat aláírását megelőzően még soha nem diagnosztizáltak rosszindulatú daganatos betegséget 
és a Csatlakozási nyilatkozat megtételekor sem áll ezirányú kivizsgálás alatt. A fentiekre tekintettel kijelentem, hogy 
Csatlakozási nyilatkozat aláírását megelőzően még soha nem diagnosztizáltak nálam rosszindulatú daganatos 
betegséget és a Csatlakozási nyilatkozat megtételekor sem állok  ezirányú kivizsgálás alatt 

 

<<dátum>> 
 

 
Biztosított Számlatulajdonos 

 
 

 Társtulajdonos 

 

Nyilatkozat kiskorú biztosított személyes adatainak kezeléséhez 
 
Alulírott __________________ (név), a fenti csoportos biztosításhoz csatlakozó ___________ kiskorú Biztosított törvényes 
képviseletét ellátó szülője kijelentem, hogy a személyes adatok megadását megelőzően részletes, világos és általam megértett 
tájékoztatást kaptam a közös adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató alapján a kiskorú személyes adatainak Biztosító 
és a Szerződő általi kezelésére vonatkozóan. Az adatkezelés célja a biztosítási jogviszony létrejötte, fenntartása, valamint a 
biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó díjak, igények megállapítása és a szolgáltatási igények elbírálása, teljesítése.  
 
Alulírott _____________ a fenti csoportos biztosításhoz csatlakozó ___________ kiskorú törvényes képviseletét ellátó 
szülőjeként a Szerződőtől kapott, a közös adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerinti, az adatkezelés céljáról és 
tartalmáról szóló megfelelő tájékoztatás alapján önkéntesen, kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy 

- a biztosító a kiskorú egészségi állapotára vonatkozó, a biztosítási szerződésből származó igények megítélésével 
szükséges adatokat kezelje.  

- azok a társadalombiztosítási, igazgatási szervezetek, hatóságok (pl.: NEAK, orvosszakértői intézet, rehabilitációs 
hatóság, rendőrség, bíróság, ügyészség, egészségügyi intézmények), kezelő- és vizsgáló orvosok, akik a biztosítási 
szerződéssel kapcsolatba hozható ügyekben eljártak, a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat a 
Biztosítóhoz továbbítsák. A Biztosítóval szemben ezen adatok vonatkozásában felmentem a titoktartási 
kötelezettség alól az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket (pl. a kiskorú 
kezelő- és vizsgáló orvosok), valamint szervezeteket (pl. egészségügyi intézményeket, társadalombiztosítási 
igazgatási szerveket, nyomozó hatóságokat). 
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Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam arról is, hogy az egészségügyi adataim kezeléséhez való hozzájárulás 
megtagadása, vagy visszavonása esetén a Biztosítónak nem áll módjában egészségbiztosítási terméket értékesítenie vagy 
biztosítási jogviszonyt fenntartania, továbbá biztosítási szolgáltatást nyújtania a számomra.  A biztosítási jogviszony létrejöttét 
megelőzően, vagy annak fenntartása és esetleges ellátási igények/szolgáltatási igények érvényesítése során egészségügyi adat 
kezelése szükséges, erre tekintettel a biztosítás megkötése vagy fenntartása ellehetetlenül.    
    _______________________________ 
      kiskorú Biztosított törvényes képviseletét ellátó szülője 


