
Információ a baleseti kárigény bejelentéséhez 

Minden játékengedéllyel rendelkező játékos rendelkezik minimális biztosítással, melyet a Magyar 

Kézilabda Szövetség köt a játékosra. A biztosítás díját a Csepel DSE finanszírozza. Csonttörésre és 

műtétre ad kártérítést edzésen, mérkőzésen történt sérülés esetén. Amennyiben a sérülés ellátása 

(csonttörés esetén gipszelés, esetleg műtét, műtét esetén a műtéti beavatkozás) megtörtént és 

rendelkezésre állnak az orvosi papírok (pl. kórházi zárójelentés), azután lehet az MKSZ 

ügyintézőjéhez postai úton eljuttatni a szükséges dokumentumokat, aki továbbküldi a biztosítási cég 

felé a kárigényt. 

A szükséges nyomtatványok: 

- a biztosító cég formanyomtatványai 

o kárbejelentő 

o sportolói igazolás, 

- baleseti jegyzőkönyv 

o edzésen történt sérülés esetén a Csepel DSE által kitöltött sportbaleseti jegyzőkönyv 

o mérkőzésen történt sérülés esetén a mérkőzés jegyzőkönyve, melyben rögzítésre 

került a baleset és annak leírása, 

- a sérülés ellátását igazoló orvosi papírok, zárójelentések. 

A kitöltött nyomtatványokat az orvosi papírokkal együtt, postai úton a következő címre kell 

elküldeni: 

M. Major Bernadett 

Versenyalbizottsági sportmunkatárs 

Magyar Kézilabda Szövetség 

Módusz Irodaház 

1087 Budapest, Könyves K. krt. 76. 

Tel.: (+36 1) 435-4212 

E-mail: major.bernadett@mksz.hu 

Egyéb, sérüléssel kapcsolatos kérdésekben keressék bizalommal M. Major Bernadettet! 
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Baleseti Jegyzőkönyv 

A balesetet szenvedett sportoló adatai: 
 
Sportoló neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Szül.hely.idő: ………………………………………………………………………………………………  
 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
A baleset leírása: 
 
A baleset helyszíne: ……………………………………………………………………………………. 
 
Időpontja: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Baleset részletes leírása: …………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
            
Dátum:                …………………………………………... 
                  Sérült aláírása      
 

Sportegyesület nyilatkozat:   

Alulírott……………………………………… az ……………………………………………………………..  

képviselője nyilatkozom, hogy a fenti leírt esemény megtörtént.   

 
 
                                                               Sportegyesület Aláírás                         PH 



Információ a baleseti kárigény bejelentéséhez 

Minden érvényes játékengedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező sportoló részére a Csepel 

DSE balesetbiztosítást kötött csoportos balesetbiztosítás formában a Groupama Biztosító Zrt.-vel 

(módozat: GB 160) 2018.08.01-től 2019.07.31-ig terjedő, 2018-2019-es versenyévad idejére. A 

biztosítás kiterjed mind a mérkőzéseken, mind az edzéseken bekövetkezett olyan balesetekre, 

melynek következtében a sportoló csonttörést, vagy csontrepedést szenved, műtéti beavatkozásra 

kerül sor, kórházi ápolásra (önrész: 3 nap) szorul. A biztosítási kárigényt személyesen – kiskorú 

esetén természetesen szülői kísérettel – egy Groupama irodában (pl. Csepel Plaza) kell bejelenteni az 

alábbi kitöltött nyomtatványokkal, dokumentumokkal: 

- a Groupama Biztosító baleseti igénybejelentője 

- baleseti jegyzőkönyv 

o edzésen történt sérülés esetén a Csepel DSE által kitöltött sportbaleseti jegyzőkönyv 

o mérkőzésen történt sérülés esetén a mérkőzés jegyzőkönyve, melyben rögzítésre 

került a baleset és annak leírása, 

- a sérülés ellátását igazoló orvosi papírok, zárójelentések, 

- nyilatkozat a háziorvostól, hogy a sérült testrész a balesetet megelőzően egészséges volt, 

- az érintett sportoló játékengedélyének és sportorvosi igazolásának másolata. 

 

 



SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ BALESETI EREDETŰ KÓRHÁZI ÁPOLÁS, MŰTÉTI
TÁMOGATÁS, KERESŐKÉPTELENSÉG ÉS ROKKANTSÁG ESETÉRE ÉLETBIZTOSÍTÁS ALAPJÁN
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1. Szerződésre vonatkozó adatok (a biztosító tölti ki)

a. Szervezeti egység megnevezése:

b. Szervezeti egység kódja:

c. Módozat kódja, neve:

d. Szerződésszám:

e. Kockázatviselés kezdete: . . .

f. Biztosítás lejárata: . . .

g. Biztosítási összeg:

h. Biztosítás díja:

i. Díjjal rendezett időszak vége: . . .

j. Kárszám:

2. Általános adatok (az ügyfél tölti ki)

a. Biztosított neve:

b. Születési név:

c. Születési hely, idő: , . . .

d. Anyja neve:

e. Állandó lakcím:

út, utca, tér szám emelet ajtó

f. Levelezési cím:

út, utca, tér szám emelet ajtó

g. Telefonszám: -

h. Milyen biztosítás alapján igényli a szolgáltatást:

GB jelű

GB jelű

GB jelű

GB jelű

i. Igénybejelentő neve:

i/1. Állampolgársága:

j. Baleset ideje, helye: . . .

k. A baleset rövid leírása:

l. Indult-e a balesettel kapcsolatban hatósági eljárás? igen nem

m. Az eljáró hatóság neve:

n. Érte már a biztosításkötést megelőzően baleset? igen nem

o. Volt-e már előzőleg sérülés a most sérült testrészen? igen nem

p. A választott orvos (háziorvos) neve:

p/1. Címe:

út, utca, tér szám emelet ajtó

q. Az összeg banki utalását kérem:

q/1. Bank neve:

q/2. Számlaszám:

r. Az összeg postai utalását kérem:

r/1. Név:

r/2. Cím:

út, utca, tér szám emelet ajtó

érkeztető bélyegző helye

Az OTP Csoport partnere



3. Adatok a kórházi ápolás, műtéti támogatás, kiegészítő biztosítások szolgáltatásához (az ügyfél tölti ki)

a. Kórházi ápolás kezdete: . . .

b. Kórházi ápolás vége: . . .

c. Kórházi ápolási napok száma:

d. Kórházi ápolás oka:

e. A műtét ideje, megnevezése: . . .

f. A kórház (intézmény) neve:

g. A kórház (intézmény) címe:

út, tér szám emelet ajtó

4. Adatok keresőképtelenség esetére szóló kiegészítő biztosítások szolgáltatásához (az ügyfél tölti ki)

a. Keresőképtelenség kezdete: . . .

b. Keresőképtelenség vége: . . .

c. Keresőképtelenség oka:

d. Keresőképtelen állományban tartó orvos neve:

5. Adatok a baleseti rokkantsági szolgáltatás esetére szóló kiegészítő biztosítás szolgáltatásaihoz (az ügyfél tölti ki)

a. A rokkantságot okozó betegség(ek) megnevezése:

b. Jelen balesetével kapcsolatban nyújtott-e be korábban kárigényt társaságunkhoz?

igen, . . . nem

c. Csatolt dokumentumok száma, megnevezése:

6. Adatok a GB165 jelű Védőernyő Családi Balesetbiztosítás szolgáltatásainak igénybevételéhez

a. A biztosító szolgáltatását az alábbiak szerint kívánom igénybe venni:

a/1. A biztosítási összegre tartok igényt, egyösszegű kifizetés formájában.

a/2. Az asszisztencia szolgáltatás keretében kiközvetített szolgáltató(k) számlával igazolt költségeinek biztosító általi átvállalását kérem.

a/3. Az asszisztencia szolgáltatás keretében kiközvetített szolgáltató(k) számlával igazolt költségeinek biztosító általi utólagos átvállalását kérem.

a/4. A balesettel kapcsolatos nem asszisztencia jellegű költségek számlával igazolt költségeinek biztosító általi átvállalását kérem.

b. A biztosítási összeget/számlák összegét az alábbi számlára/címre kérem utalni:

b/1. Folyószámla: - -

b/2. Postai cím:

út, utca, tér szám emelet ajtó

Alulírott biztosított kérem, hogy a fentebb megjelölt számú biztosítási szerződés kórházi ápolását műtéti támogatását keresőképtelenséget

rokkantsági szolgáltatását a biztosítás feltételek szerint kifizetni szíveskedjenek.
Tudomásul veszem, hogy az igénybejelentés átvétele a Groupama Biztosító Zrt. részéről nem jelenti igényem elismerését.

Kelt: , . . .

biztosított aláírása biztosító ügyintézőjének aláírása



7. Groupama Biztosító kifizetésre vonatkozó feljegyzései

a. Kifizetendő teljes összeg:

b. Számfejtette:

Kelt: , . . .

c. Ellenőrizte:

Kelt: , . . .

d. Utalványozta:

Kelt: , . . .

aláírás

aláírás

aláírás



A Csepel DSE sportbaleseti jegyzőkönyve 

 

A balesetet szenvedett sportoló adatai: 

neve: 

anyja leánykori neve: 

születési helye, ideje: 

lakhelye: 

TAJ száma: 

 

A baleset helye: 

A baleset időpontja: 

A baleset részletes leírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyesület nyilatkozata:  

Alulírott,     mint a Csepel Diáksport Egyesület 

(székhelye: 1213 Budapest, Révész út 5/B., adószáma: 18151187-2-43) 

képviselője kijelentem, hogy a fent leírt esemény a Csepel DSE 

edzésén/mérkőzésén történt. 

 

 

Dátum:     P.H.    Aláírás  


