MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (biztosítási szerződésekhez)

Sorszám:

ügyfél meghatalmazás/alkuszi megbízás/igényfelmérő és egyeztető lap

Alulírott
név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

születési dátum: ………………………………………………………

cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adószám/adóazonosító jel/cég esetén képviselő neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………………. E-mail cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
továbbiakban Megbízó – meghatalmazom és megbízom a mai nappal tartós megbízás keretében

1.

A Biztosításkötés.Top Kft-t – továbbiakban Alkuszt (székhely 3508 Miskolc, Szamóca köz 4.. Cg. 05-09-022566 (adószám: 23503810-2-05)
és a nevében eljáró meghatalmazott üzletkötőjét,
, hogy a biztosítási ügyeim intézését - a biztosítókról és a tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerint – szerződéseim előkészítését létrehozását és meglévő biztosításaim karbantartását
KIZÁRÓLAGOS JOGGAL lássa el. A Biztosításkötés. Top kft. független biztosításközvetítőként jár el. Az Alkusz a megbízást elfogadja.

2. Alkusz a törvénynek megfelelően a következő igényfelmérést végezte és rögzítette írásba ügyfele nyilatkozata alapján:
□ Megbízás ÚJ szerződés létrehozására (igényfelmérő pótlap kötelező)
□ Megbízás MEGLÉVŐ szerződés kezelésére

3. Biztosítás fajtája:
□ élet- vagy balesetbiztosítás
□ gépjármű kötelezőbiztosítás
□ casco biztosítás
□ lakás / társasház biztosítás
□ vagyon- és felelősségbiztosítás
□ egyéb…………………………………………….………
A biztosítási igények meghatározása után az Alkusz – szakmai hozzáértése és tapasztalata alapján – ajánlatot kér(t) vagy a hatályos
díjtáblák alapján kalkulál(t) a figyelembe vehető biztosítóktól. Azok közül – ha a biztosítási piacon elérhető – minimum hármat bemutat a
Megbízónak oly módon, hogy azok tartalmát és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi konstrukciókat összehasonlítja, majd ezek után javaslatot
tesz a szerinte legmegfelelőbbre. Az ajánlatok közül az ügyfél választ, és ezen választása jogkövetkezményeit vállalja.
Jelen megbízás alapján kérem a biztosítót, hogy a megjelölt, már élő, de eddig más által kezelt szerződéseimet a Biztosításkötés.
Top Kft. kezelésébe adni szíveskedjen annak feladataival és díjazásával együtt. A meghatalmazás az alábbi szerződésekre
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A Biztosításkötés. Top Kft. kódja a Biztosítónál:……………………………………………………………………………

4. □ Jelen mező kipipálásával Megbízó egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosításkötés. Top Kft. a megadott
elektronikus és postai úton a jövőben is - jelen hozzájárulásom visszavonásáig – reklámüzeneteket küldjön, vagy telefonon megkeressen.
Hozzájárulok, hogy a megadott személyes adataimat a Biztosításkötés. Top Kft. részére továbbítsa abból a céljából, hogy a cég a saját
szolgálttásaival összefüggésben reklámcélból emailben vagy telefonon megkeressen, és ezen összefüggésben a megadott adataimat kezelje
az esetleges visszavonó nyilatkozatom kézhezvételéig. Tudomásul veszem, hogy a cégadatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatát a
www.biztositas-top. hu honlapunkon találom.
5. Megbízó jelen aláírással elismeri, hogy ezen szerződés mindkét oldalát elolvasta, megismerte, az azokban foglaltakat (közös értelmezés
után) elfogadja, valamint hogy az aláírt dokumentumból 1 példányt, és új szerződés megkötése esetén a kiválasztott pénzintézet
tájékoztatóját és részletes terméktájékoztatóját átvette vagy e-mail címére megkapta. Megbízó az adott ajánlatokat kielégítő
mennyiségűnek és minőségűnek ítélte meg.
Kelt: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………
Ügyfél / Meghatalmazó

…………………………………………………………
üzletkötő
a Biztosításkötés. Top Kft. nevében

6. A Biztosításkötés. Top Kft. a 2014. évi LXXXVIII tv. 37 §-nak megfelelően tájékoztatja ügyfelét:
•
A Biztosításkötés. Top Kft. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye alapján, és annak ellenőrzése alatt dolgozik. Az MNB
társaságunk szakmai felügyeletét is ellátja. MNB regisztrációs száma: H-EN-II-67/2016
•
Fogyasztói panasz esetén a Megbízó a 30/159-8120 telefonszámon (hétfőn 8-20 óráig, keddtől péntekig 11-19 óráig) vagy postai
úton (3508 Miskolc, Pf.: 37. tájékozódhat. Kérjük ügyfeleinket, hogy panasz esetén először cégünket keresse fel és tájékoztassa,
hogy problémáját orvosolhassuk. Amennyiben a Biztosításkötés. Top Kft. panaszkezelésével nem elégedett, az alábbi szervekhez
fordulhat. A fogyasztónak minősülő ügyfél a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást
kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf.: 777., telefon: 06/80/203776, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül https.://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) ; a szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi
Békéltető Testülethez (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.: 172.,. telefon: 06/80/203776, e-mail:
ugyfelszolgalat@mnb.hu, ügyfélkapun keresztül vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a Miskolci Járásbíróság – a
hatáskörébe tartozó ügyekben – a Miskolci Törvényszékhez fordulhat. A fogyasztónak nem minősülő ügyfél az előbb
meghatározott bírósághoz fordulhat. A Biztosításkötés. Top Kft, mint alkusz független biztosításközvetítő cégszerű jegyzésére
annak ügyvezetői jogosultak: Forgács Márton, Forgácsné Brucker Hilda. Jelen Megbízást az Alkusz nevében eljáró megbízott
joghatályosan aláírhatja.
•
A Biztosításkötés. Top Kft. a biztosítási törvényi szabályozásnak megfelelően rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással ,
amelyet az Allianz Hungária Biztosító Zrt. kezel.
•
Az Alkusz felelősséggel tartozik alkalmazottai és megbízottai által a Megbízónak szakmai hibából okozott kárért. Az Alkusz
megbízottjainak nyilvántartása megtekinthető az MNB http://apps.mnb.hu/regiszter/ honlapon. Kérjük a Megbízót, az első
találkozás alkalmával az üzletkötőt a regiszterben ellenőrizze. hogy cégünk nevében jogosan jár-e el!
•
Az Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet, és nincs
felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító nevében való joghatályos
fogadására, így a biztosítási szerződés felmondásának fogadására sem. A Megbízó jognyilatkozatai a biztosítóval szemben a
biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a biztosító
tudomásszerzésének. Az Alkusznak a vele szerződésben álló biztosítók minden termékének terjesztésére van jogosultsága. Az
Alkusz a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget átvehet, a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget
nem vehet át. A Biztosításkötés. Top Kft. biztosítóban befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik; biztosító anyavállalata a
Biztosításkötés. Top Kft-ben befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik.
•
Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó kockázat elbírálási határidőt attól a naptól
kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a biztosítóhoz beérkezik.
7. A megbízás kiterjed a biztosítási szerződések létrehozására – jelen megbízás birtokában a biztosítási ajánlat (és mellékletek) Megbízó
helyett történő aláírására – esetleges kárügyekben a Megbízó képviseletére, valamint a Megbízó biztosítási szerződéseinek
állománykezelésére. valamint az ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek
teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. Jelen szerződés a biztosítási jogviszonyt nem érinti. Az abból eredő jogok és
kötelezettségek továbbra is a biztosítási szerződés alanyait illetik és terhelik.
8. Megbízó a megbízás alapján kérem a Biztosítót, hogy az érintett szerződések kezeléséhez szükséges minden információt a Biztosításkötés.
Top Kft. részére szíveskedjen megadni, valamint az aláírás dátumától állománykezelőként feltüntetni. Nem járulok hozzá azonban ezen
információk kiadásához más részére. A megbízás érvényes függetlenül attól, hogy az alábbi szerződéseket személy szerint ki kötötte. A
Megbízó az Alkusz irányában felmenti a biztosítót a titoktartási kötelezettség alól. Megbízó kijelenti, hogy jelen meghatalmazás hatálya
alatt a tárgyban más közvetítőnek, biztosítási tanácsadónak vagy alkusz cégnek meghatalmazást nem ad ki. Kijelenti, hogy a biztosítást
jelenleg kezelő biztosítás közvetítőtől a kezelésre vonatkozó jogosultságot és meghatalmazást visszavonja.
9. Megbízó és Alkusz kölcsönösen és nyomatékosan kijelentik, hogy jelen meghatalmazásban felsorolt biztosítási szerződések tekintetében a
megbízás megszűntetése vagy visszavonása a biztosítási szerződések évfordulójára, 60 napos felmondási határidővel lehetséges.
Amennyiben az Alkuszhoz a biztosítási évforduló előtt 60 nappal nem érkezik meg a felmondás, úgy azt legközelebb 1 év múlta teheti meg a
Megbízó. Amennyiben ennek ellenére a Megbízó jelen megbízásból szerződés szegő módon kilép, úgy az Alkusz igényt tarthat a szerződés
biztosítási évfordulójáig képződő elmaradt jutalékára – és annak a Megbízótól való követe3lésére. A megbízás visszavonásáról a Megbízó
írásban köteles értesíteni az Alkuszt. Határidőre beérkezett felmondást követően a Megbízó jogosult mást megbízni szerződései
létrehozására és kezelésére.
10. Megbízó jelen megbízással hozzájárul ahhoz, hogy a Biztosításkötés. Top Kft. a Bit. 156 § a) pontja alapján biztosítási titkot tartalmazó
információt, személyes és különleges adatait a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával kapcsolatos, a szerződés
érvényességének, illetve az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig nyilvántartsa és kezelje.
Az Alkusz jogosult a Megbízó kockázatait kezelő biztosítóhoz való adattovábbításra, ha az a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből
származó követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. A Megbízó kijelenti, hogy személyes adatai kezelésére vonatkozó, és biztosítói
tájékoztatás megismerésével, tudomásulvételével és hozzájárulásaival kapcsolatos jognyilatkozatokat a Megbízott megtegye.
11. Jelen meghatalmazás a Megbízó részére költségterhet nem jelent. A megbízó biztosítási szerződéseinek előkészítéséhez, megkötésében
való közreműködéséért az Alkusz külön megbízási díjat nem számít fel. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkusz jutalékát a Megbízóval
szerződést kötő biztosító társaság adja, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Az Alkusz azonban kártérítést követelhet
a Megbízó szerződésszegésből eredő jutalékveszteség, de minimum 20.000 Ft mértékig, ha jelen szerződést az ügyfél megszegi (különösen
a 9. pont megszegése esetében).
12. Jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármely vita esetén a megbízási szerződéssel, vagy azzal összefüggésben lévő megszüntetésével,
érvényesítésével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkezik, a Felek alávetik magukat a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos
illetékességének.
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Ügyfél / Meghatalmazó

üzletkötő
a Biztosításkötés. Top Kft. nevében

