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Nyilatkozat a törvényes képviseleti jogról/gondnokságról
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni.
Szerződésszám

Törvényes képviselő/gondnok adatai
Név:		
Születési hely:

Anyja neve:

Születési idő:

		

Szig. száma:

Állandó lakcím:

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az alábbiakban megnevezett gyermek vagy gondozott, akinek
Neve:		
Születési helye:

Anyja neve:

Születési ideje:

		

Szig. száma:

Állandó lakcíme:
törvényes képviselője/gondnoka* vagyok, és jogosult vagyok rendelkezni az életbiztosítási szolgáltatást érintő vagyoni ügyeiben.
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Törvényes képviselő/Gondnok aláírása:

Tanúk
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:
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Tájékoztató
A kiskorú és a cselekvőképtelen nagykorú képviseletre és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy
nyilatkozattételi korlátaira vonatkozó szabályokat az alábbiakban tájékoztató jelleggel, a teljesség igénye nélkül az alábbiak szerint foglaljuk össze:
• A 18. életévét be nem töltött kiskorú gyermek törvényes képviseletét a szülői felügyeletet gyakorló szülők, illetve gyám látja
el. Amennyiben a bíróság a gyermeket valamelyik szülőnél helyezte el, úgy a gyermek törvényes képviseletét ez a szülő látjael,
kivéve, ha a bíróság közös szülői felügyeletről rendelkezett, vagy a gyámhatóság ezen szülő vagyonkezelői jogát kizárta vagy
korlátozta. Nem járhat el Törvényes képviselőként az a szülő, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, valamint
akinek a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve akinek vagyonkezelői jogát a gyámhatóság kizárta vagy korlátozta, ezért a
fenti életbiztosítási szerződés szolgáltatása vonatkozásában a kiskorú képviseletére nem jogosult. A gyámhatóság ez esetben
vagyonkezelői gyámot rendelhet ki. Ha a kiskorú nem áll szülői felügyelet alatt, akkor gyámság alá tartozik. A gyámot és a
vagyonkezelő gyámot, illetve a vagyonkezelői jogokat kizárólagosan gyakorló szülőt a gyámhivatal rendeli ki. Ilyen esetben
kérjük csatolni a kirendelő határozat másolatát!
• A cselekvőképtelen nagykorú személy képviseletét a gyámhatóság által kirendelt Gondnoka látja el. Amennyiben a Kedvezményezett gondnokság alá helyezett személy, kérjük csatolni a Gondnokot kirendelő határozat másolatát.
• A kiskorú törvényes képviselője, valamint a cselekvőképtelen nagykorú személy Gondnoka jognyilatkozataihoz a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott esetekben a gyámhatóság jóváhagyása szükséges lehet!
• Cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy nyilatkozataihoz egyes, a bíróság ítéletében meghatározott
ügycsoportok tekintetében és a jogszabályokban meghatározott esetekben a gyámhatóság által kirendelt Gondnoka írásbeli
hozzájárulása szükséges. Kérjük csatolni a Gondnokot kirendelő hahatározat másolatát.
• A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
a vonatkozó egyéb jogszabályok tartalmazzák.
*
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