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Hogyan lehet igénybejelentést tenni?
Küldje el, a kitöltött CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igénybejelentő nyomtatványát és a
szükséges dokumentumokat az alábbi névre és címre:

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - 1476 Budapest, Pf. 325.
Mennyi ideig tart az igénybejelentés elbírálása?
Az igénybejelentést követő 30 napon belül történik az elbírálás, ha minden szükséges
dokumentum rendelkezésre áll. Amennyiben hiánypótlást kér a biztosító, a hiánypótlás
beérkezését követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt az elbírálás eredményéről.

Mikor lehet igényelni a gyermekszületési szolgáltatást?
A szolgáltatást a gyermek megszületését követően lehet igényelni.
Általános feltétele: a gyermek születését megelőző 270 nappal már érvényes MESZK
tagság. Koraszülések esetén lehet kivétel, ha a fogantatás időpontja bizonyíthatóan a
MESZK tagság kezdete utáni napra esett.
Fontos tudni, hogy a Biztosító a szerződés fennállása alatt tagonként maximum 2
alkalommal nyújt szolgáltatást, valamint a többes (iker) gyermekszületés nem jogosít
többszörös térítésre.
Milyen dokumentumok szükségesek a gyermekszületési szolgáltatás igényléséhez?
A gyermekszületési szolgáltatási igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
-

Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a
Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)

-

MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza
a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának
másolata, saját kezű aláírásával ellátva

-

a szüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok
visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata

-

Gyermeke születési Anyakönyvi Kivonatának másolata az Ön aláírásával ellátva.

(elbírálását

követően

A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás vonatkozik-e a szülés miatt kórházban
töltött napokra?
Nem vonatkozik, mivel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos
Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló
kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 3. 5)
pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy
terhesség-megszakítással összefüggő kórházi ápolás.”
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Lehet-e bármely okú műtéti térítés szolgáltatást igényelni, ha császármetszéssel
született a gyermek?
Nem vonatkozik, mivel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos
Védőháló Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítás bármely okú műtéti térítés esetére szóló
kiegészítő biztosítás különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/0002/2015.01.01) 3. 5)
pontja szerint „Nem minősül biztosítási eseménynek: a terhesség alatti, a terhességgel vagy
terhesség-megszakítással összefüggő műtét.”
Milyen dokumentumok szükségesek a csonttörés szolgáltatás igényléséhez?
-

Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a
Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)

-

MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza
a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának
másolata, saját kezű aláírásával ellátva

-

a sérüléssel kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását követően
visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata, melyek tartalmazzák a
baleset körülményeinek leírását

-

a csonttörésről készült röntgenfelvételek eredeti példánya, CD-re kiírva, vagy
filmre előhívva

Mire vonatkozik a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás?
A bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező
biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek ok-okozati összefüggésben
2015.01.01-je előtt már fennálló betegségével.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészségés Balesetbiztosítás bármely okú kórházi napi térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás
különös szerződési feltételei (MESZK/GKNKF/002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem
terjed ki a biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a
szerződéskötés előtt már ismert / meglévő / diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett
baleset, illetve ezekkel okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre,
kórházi fekvőbeteg ellátásokra.”
A szolgáltatást az alábbi esetekben lehet igényelni:
- betegség miatti, 3 napot meghaladó folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátás esetén
- baleset miatt bekövetkező, 24 órát meghaladó kórházi tartózkodás esetén
Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú kórházi napi térítés szolgáltatás
igényléséhez?
-

Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a
Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)

-

MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza
a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának
másolata, saját kezű aláírásával ellátva

-

a betegséggel és a kórházi ellátással kapcsolatos eredeti orvosi iratok (elbírálását
követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata
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Mire vonatkozik a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás?
A bármely okú műtéti térítés szolgáltatás a 2015.01.01-je és ezt követően bekövetkező
biztosítási eseményekre vonatkozik, melyek nincsenek összefüggésben 2015.01.01-je előtt
már fennálló betegségével.
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pannónia Globál Csoportos Védőháló Élet-, Egészségés Balesetbiztosítás bármely okú műtéti térítés esetére szóló kiegészítő biztosítás különös
szerződési feltételei (MESZK/GMTKF/0002/2015.01.01) 5. 2) pontja szerint „Nem terjed ki a
biztosítási védelem a kockázatviselés kezdete előtt megkezdett vagy a szerződéskötés előtt
már ismert/meglévő/diagnosztizált betegség, vagy bekövetkezett baleset, illetve ezekkel
okozati összefüggésbe hozható események miatti orvosi kezelésekre, műtétekre.”
Milyen dokumentumok szükségesek a bármely okú műtéti térítés szolgáltatás
igényléséhez?
-

Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a
Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)

-

MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza
a tagság kezdetének dátumát / vagy érvényes MESZK tagsági igazolványának
másolata, saját kezű aláírásával ellátva

-

a betegséggel, kórházi ellátással és műtéttel kapcsolatos eredeti orvosi iratok
(elbírálását követően visszaküldjük)/vagy az orvosi iratok hiteles másolata

Milyen dokumentumok szükségesek a haláleseti szolgáltatási igény bejelentéséhez?
Meg kell-e várni a hagyatéki tárgyalás befejezését a bejelentéssel?
A biztosítási szolgáltatási igény benyújtásához nem szükséges megvárni a hagyatéki
tárgyalás befejeződését, be lehet nyújtani az igényt, de a biztosító általi kifizetéshez
szükséges a hagyatékátadó végzés, amennyiben az elhunyt életében nem jelölt meg ún.
haláleseti kedvezményezettet.
Az igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
-

Kitöltött igénybejelentő nyomtatvány (letölthető a www.meszk.hu honlapról, a
Szolgáltatások/Biztosítás menüpontból)

-

MESZK által kiadott igazolás a kamarai tagságra vonatkozóan, mely tartalmazza
a tagság kezdetének dátumát

-

a Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata

-

a Halottvizsgálati Bizonyítvány jól olvasható másolata

-

amennyiben a haláleset miatt hatósági eljárásra került sor, a hatósági eljárást
lezáró határozat és boncjegyzőkönyv

-

a haláleset körülményeit leíró orvosi iratok (halotti epikrízis/ kórházi zárójelentés/
esetlap/ mentési napló, stb.)

-

a halálesetet megelőző 5 év teljes orvosi dokumentációja (zárójelentések,
ambuláns lapok, leletek, vizsgálati lapok, stb.)

-

a háziorvosi karton kivonata 5 évre visszamenőleg

-

a jogerős hagyatékátadó végzés másolata.
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Vonatkozik-e a biztosítás a MESZK tagok családtagjaira, hozzátartozóira is?
A MESZK és a Társaságunk között hatályos csoportos életbiztosítási szerződés azon aktív
MESZK tagokra vonatkozik, akik a bekövetkezett biztosítási esemény idején szerepeltek a
biztosító felé átadott adatszolgáltatásban, így a tagok családtagjaira és hozzátartozóira nem
terjed ki.
Hogyan lehet halál esetére szóló szolgáltatások tekintetében kedvezményezettet
megjelölni?
Kedvezményezett (ek) megjelölésére a www.meszk.hu honlapról (a Biztosítás menüpontból)
letölthető formanyomtatvány kitöltésével, és a nyilatkozat Társaságunk részére való
megküldésével van lehetőség. A kitöltés során kérünk minden rovatot kitölteni, és a
nyilatkozatot keltezéssel, és – a feketétől eltérően – kék vagy piros színű aláírással ellátva,
eredeti példányban az alábbi címre megküldeni: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - 1476
Budapest, Pf. 325.
Kérjük, fokozottan figyeljenek, hogy a haláleseti kedvezményezettség aránya
összesen pontosan 100% legyen (se több se kevesebb), és minden szükséges adat
kitöltésre kerüljön, mert a hiányosan kitöltött nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni,
így az nem léphet hatályba.

