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P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y 
 

 
 
Alulírott 
panaszos neve:  

lakcíme:  

hatósági azonosító 
igazolványának típusa és 
száma: 

 

elérhetősége: 
- telefon 
- levelezési cím 
- e-mail cím: 

 

Amennyiben a panaszos e-mail címet ad meg hozzájárul, hogy a panasz elbírálásához 
esetleg szükséges további kérdéseket, dokumentum bekérést a Biztosító a megadott e-
mail címre továbbítsa. 

sérelem időpontja:  

sérelemmel érintett ajánlat, 
vagy szerződés száma: 

 

kötvény/ajánlat átvételének 
időpontja: 

 

ügyfél minőség megjelölése: kérjük aláhúzással jelezze: ajánlattevő, szerződő, 
biztosított, 
kedvezményezett, 
egyéb érdekelt: 
Az egyéb érdekelti minőséget igazolni szükséges. 
Önmagában a hozzátartozói minőség az egyéb 
érdekeltségi minőséget nem alapozza meg, így az 
ilyen személytől érkezett panasz érdemi 
megválaszolása a biztosítási titoktartási kötelezettség 
miatt nem lehetséges. 

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. panasz formanyomtatványa, 
amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és 
ezek orvoslására irányul. Nem minősül panasznak az a kérelem, amelyben az Ügyfél 
a Biztosítótól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást kér, továbbá 
azon bejelentések, amelyek tartalma alapján nem tartoznak a panasz illetve 
panaszügy fogalmi körébe. 
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panasz jellege: kérjük aláhúzással jelezze: 
1. Kártérítés mértéke miatt 

2. Kárigény elutasítása miatt 
3. Kárügyintézés elhúzódása miatt 
4. Díjszámítással kapcsolatos 
5. Tájékoztatási hiányosság 
6. Jogosulatlan tevékenység 
7. Pénzügyi visszaélés 
8. Közvetítőkkel  kapcsolatos 
9. Ügyviteli kérdések 
10. Egyéb okok miatt 

*A független biztosításközvetítő a tevékenysége során a  biztosítási  szakmai  
szabályokat  mindenkor  megtartva  köteles  eljárni. A független biztosításközvetítő e 
kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba),  így  
különösen a téves tanácsadásért, a szabálytalan díjkezelésért, a nyilatkozatok 
késedelmes továbbításáért felelős. Ezen felelőssége kiterjed a nevében eljáró 
személyek tevékenységére is. Függő biztosításközvetítő magatartása, vagy mulasztása 
miatti panaszt a Biztosító az eljáró biztosításközvetítő álláspontjának kikérésével 
bírálja el. 

 
panaszt teszek az alábbi sérelem orvoslása érdekében. 
 
 
A panasz tárgyát képező esemény, vagy tény megjelölése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bizonyítékok, illetve csatolt dokumentumok megjelölése: 
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A panaszos kérelme (mivel orvosolható a panasz, a panaszos számára milyen megoldást 
fogadható el): 
 
 
 
 
 
A Biztosító panaszkezelési szabályzatát megismertem és tudomásul vettem. 
 
 
 
Kelt  , 201 . _  hó  nap 
 
 
 
 
 

…………..…………………..………………………….  
panaszos olvasható neve és aláírása 


