
Utasbiztosítás igény és szükségletfelmérő

Alulírott,   név/cégnév  az  igényeim  és  szükségletem  pontosítása  érdekében  az
alábbi adatokat közlöm a minél megfelelőbb biztosítási szerződés kidolgozásához. 

utazás formája:    egyéni/családos  csoportos (min. 10 fő, utaslistát kérjük mellékelni)

szerződő adatai:

név: születési hely és idő: 

szerződő is biztosított?      igen  nem

ha igen:

útiokmány száma és érvényessége: 

lakcím: 

jelenleg terhes:            igen  nem

alap eü ellátásra jogosult (TB):   igen  nem

meglévő betegségek:  igen  nem

betegség megnevezése alkalmazott gyógykezelés alkalmazott gyógyszer (ha van)

utazása vonatkozó adatok:

utazás kezdete:  utazás vége:   éves bérlet:  

utazás alatt érintett országok: 

utazás módja:  autós   buszos   repülős   hajós   egyéb

poggyászban lévő legnagyobb értékű tárgy neve és értéke: 

idegen tulajdonú vagyontárgyat visz magával (pl: céges laptop):  igen  nem

utazás célja / kiegészítők (több is jelölhető):

 tengerparti nyaralás

 síelés

 városlátogatás

 búvárkodás

 versenysport (ha igen pontos megnevezés): 

 extrém sport (pl: jetski, vizisí, vakeboard, szörf, rafting, quad…)

 egyéb: 

munka miatti utazás:  szellemi     fizikai       gépjárművezető

autós asszisztencia:  igen          nem ( igen esetén rendszám és gyártási év:  )

útlemondási / sztornó biztosítás:     igen        nem

igen esetén utazás lefoglalásának dátuma: 

utazás értéke / fő: önrész:  0%       10%       20%

kelt:    

...............................................................................
         szerződő

„ A jó tanács kincset ér!”
www.dariuskincse.hu

érvényes: 2021.02.01-től



további biztosítottak pótlap (kizárólag az 1. oldallal együtt érvényes):

név születési hely és idő meglévő betegségek
gyerek

kedvezmény terhes
MO-i lakcímmel

rendelkezik

MO-i alap eü
ellátásra
jogosult?

1.

2.

3.
 

4.

Kelt: 

........................................................ ........................................................ ........................................................ ...................................................

1. biztosított aláírás 2. biztosított aláírás 3. biztosított aláírás 4. biztosított  aláírás
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