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ADATLAP* egyszerüsített egészségfelméréshez 
(A vagy B típusú vizsgálathoz)

* Az ADATLAP megküldendô: ** a szárazvér-minta az elôre megcímzett díjmentesített
 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.  borítékban, a levételt követôen haladéktalanul megkül-
 Adminisztrációs Centrum, Senior Kockázatelbíráló Csoport  dendô az értékelést végzô Laboratórium számára.
 9401 Sopron, Pf.: 116.

Dátum:  év  hó  nap 
  A mintavételt és méréseket végzô aláírása és pecsétje

Az 1997. évi XLVII. számú törvény elôírásaira tekintettel ezennel aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatlap egyszerûsített 
vizsgálathoz nyomtatványon szereplô egészségi és személyes adataimat a felmérést végzô vizsgáló az AEGON Magyarország Általános 
Biztosító Zrt.-vel kötendô életbiztosítási szerzôdésem megkötéséhez szükséges célból kezelje, azokat a Biztosító részére továbbítsa.

Dátum:  év  hó  nap 
  A leendô biztosított aláírása

Az egyszerûsített vérvizsgálat a biztosító által meghatározott esetekben végzendô el, a biztosító által rendelkezésre bocsátott 
egyszerhasználatos eszközök segítségével. 

Figyelem! A vérminta vétele éhgyomorra végzendô el.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllôi út 1.

Információs vonal: 06/40-204-204
Honlap: www.aegon.hu

1. A mintavételt és méréseket 
végezte

 A mintavétel helye és ideje

Név:

Cím:

Hely:

Idôpont:      
 év hónap nap óra perc

2. A leendô biztosított  
neve és születési dátuma 

  
 
Személyazonosságot igazoló  
okmány adatai: (fénykép, aláírás 
azonossága ellenôrizendô)

Név:

Születési idô:
 év hónap nap

Azonosító okmány megnevezése:

Okmány jele/száma:

3. Milyen gyógyszereket szed,  
és milyen betegségekre?

4. Testalkati jellemzôk 
 (mérés alapján)

Testmagasság:

 cm

Testsúly:

 kg

Derék- körfogat:

 cm

5. Vérkeringési paraméterek
  /    Hgmm, pulzusszám:   /perc

 5 perc eltelte után
  /    Hgmm, pulzusszám:   /perc

6. Vércukor-mérési adatok

 mmol/l

Mikor evett utoljára?

  órával vérvétel elôtt

7. Vizeletvizsgálat  igen:  negatív  pozitív
 nem

Eltérések:

8. Dohányzik-e?  igen Mióta?

Mit és mennyit?

 soha

 leszokott    éve

9. Családi kórelôzmény: 
 Szüleinél vagy testvéreinél 

diagnosztizáltak-e 60 éves koruk 
elôtt szív-érrendszeri betegséget 
(szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, 
magas vérnyomás), daganatos 
betegséget, cukorbetegséget, 
vesebetegséget vagy hunytak-e el 
emiatt? Igen esetén kérjük, sorolja fel.

10. Szárazvérminta-vétel történt-e?**  igen  nem

11. A vizsgálatot végzô 
egyéb megjegyzései

Ajánlat vonalkódja


