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Igen Nem

1. Szokott-e veszélyesnek számító tevékenységet végezni  
(pl. autóversenyzés, mélytengeri búvárkodás, repülés nem szervezett légi forgalom keretében)?

2. Egészségre ártalmasnak minõsített munkahelyen dolgozik-e, vagy dolgozott-e valaha ilyen helyen? 

3. Keresõképtelen állományban van-e jelenleg, vagy állapítottak-e meg Önnél tartós munkaképesség-csökkenést/egészségkárosodást?

4. Szed-e/használ-e bármilyen gyógyszert rendszersen, vagy javasoltak-e bármikor tartós gyógyszeres kezelést Önnek?   
Amennyiben igen, kérjük, adja meg a szedett vagy javasolt  gyógyszerek nevét és adagolását!

5. Szenved-e az alább felsorolt betegségek bármelyikében, vagy javasoltak-e Önnek kivizsgálást ezek gyanúja miatt?

Szív-érrendszeri betegség (pl.: magas vérnyomás betegség, szívinfarktus, mellkasi fájdalom, ritmuszavar, agyi érkatasztrófa, szívbillentyû-betegség)

Daganatos megbetegedés (jó- vagy rosszindulatú)

Idegrendszeri vagy pszichés rendellenesség

Csont-ízületi-izom megbetegedés

Immunrendszeri vagy endokrin (belsô elválasztású mirigyet – pajzsmirigy, hasnyálmirigy, mellékvese – érintô) megbetegedés

Anyagcsere-betegség (pl.: cukorbetegség, zsíranyagcsere zavar, köszvény)

Tüdô, illetve egyéb légzôszervi megbetegedés

Emésztôrendszeri megbetegedés, máj- és epebetegség

Vese-, húgyúti vagy ivarszervi megbetegedés, prosztata-probléma

Vérképzôszervi betegség (pl. vérszegénység, véralvadási zavar, vérzési zavar)

Egyéb betegség (pl. veleszületett betegségek, elvátozások; érzékszervi károsodás – súlyosan károsodott látás, hallás;  
tartósan fennálló fertôzô betegség; súlyosabb bôrbetegség)

6. Állt-e valamilyen gyógyintézeti (kórházi, szanatóriumi) vagy gondozóintézeti kezelés alatt, illetve van-e tervezett kórházi kezelése  
(nem terhesség miatt)?

7. Esett-e át valamilyen mûtéten? Ha igen, azt részletezze külön vagy csatolja zárójelentését!

8. Nôknél: Milyen nôgyógyászati betegségekben szenved, illetve szenvedett? Jelenleg terhes-e?  
Ha igen, kérjük csatolja gondozási könyve másolatát.

9. 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?

10. Dohányzik? Ha igen, milyen fajta dohányárut és mennyit fogyaszt? Ha nem, dohányzott-e valaha és utoljára hány éve?

11. Kezelték-e már túlzott alkoholfogyasztás miatt, vagy tanácsolták-e már Önnek az alkoholfogyasztás csökkentését?
Hetente hány egységnyi alkoholt fogyaszt? (1 egység = 0,5 liter sör vagy egy deciliter bor vagy 3 cl égetett szesz)

12. Fogyaszt-e, fogyasztott-e valaha kábító- vagy élénkítô-szert, illetve kezelik-e vagy kezelték-e emiatt?

13. Az utóbbi 5 évben büntették-e meg közlekedési kihágás miatt 3-nál többször? Büntették-e meg ittas vagy más tiltott szerek használata melletti 
vezetésért vagy felelôtlen vezetési magatartásért? Bevonták-e valaha a jogosítványát?

BALESETI  EGÉSZSÉGKÁROSODÁSRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS (BR,  BKN,  BMT)  KÖTÉSE ESETÉN TÖLTENDÕ KI

14. Volt-e olyan balesete, ami miatt 1 hétnél hosszabb ideig betegállományban volt vagy mûteni kellett?

15. Volt-e csonttörése vagy csontrepedése? Melyik csont? Kezelés módja? Volt-e ízületi-, porc- vagy lágyrészsérülése (pl. szalag, ízületi tok)?

Amennyiben a fentiek közül bármelyik kérdésre igen-nel válaszolt, kérjük, hogy részletezze ezeket (pl. idôpont, gyógyszerek, dohányzási és alkoholfogyasztási 
szokások megadásával) egy külön lapon. Csatolja ezt mellékletként és „saját információk” megnevezéssel szerepeltesse a mellékletek felsorolásánál! (16. pont)

Csatolandó iratok: Fekvôbeteg-gyógyintézeti kezelések vagy mûtétek zárójelentései, szövettani vizsgálok leletei; tartós egészségkárosodás esetén OOSzI/ORSzSzI 
szakvélemény; terhesség esetén terhesgondozási kiskönyv másolata, 6 héten belüli szülés esetén szülészeti zárójelentés

16. Csatolt mellékletek:                                                                                                                                                                                 Összesen:                db

17. Háziorvosa/kezelôorvosa neve:

Háziorvosa/kezelôorvosa címe:

Alulírott kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásom van arról, hogy valótlan adatok közlése közlési kötelezettségsértést 
alapoz meg, illetve a szerzôdés módosításának vagy megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a biztosítási szerzôdés feltétele orvosi vizsgálat, az elvégzett vizsgálatok eredményeit az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatónál megismerhetem.
 

Dátum:  év  hó  nap Aláírás: 

Szerzôdésazonosító (ha van): AEGON Ügyfélazonosító (ha van): Ajánlattétel dátuma: Ajánlat sorszáma/vonalkódja:

A biztosított neve: Állampolgársága: Születési ideje:

a) családi állapota: b) Foglalkozás pontos megnevezése, jellege:

  adminisztratív munka, vagy könnyû fizikai munka

  közepesen nehéz fizikai munka

  nehéz fizikai munka

Balkezes-e?

 Igen

 Nem

c) sporttevékenysége jelenleg:

 osztály:

Sportorvosi engedélye van-e?

Érvényessége:

Sporttevékenysége a múltban:

 

osztály:

d) Szabadidôs tevékenysége jelenleg: d) Szabadidôs tevékenysége a múltban:

e) Testalkati adatai: Testmagasság (cm): Testsúly (kg): Derékkörfogat (cm):

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


