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ALKUSZI	MEGBÍZÁSI	SZERZŐDÉS	

amely	létrejött	egyrészről	(név/cím	v.	székhely):		 	 	 	 	 	 	 						 							

adóazonosító,	v.	adószáma:	,		 	 																																	mint	 Megbízó,	 másrészről	 az	 ECORG	 Biztosítási	 Alkusz	 Kft.	

(1122	Budapest,	Ráth	György	utca	56.,	Cg.	01-09-737481,	adószám:13481513-2-43)	mint	Megbízott	között,	az	alulírott	napon,	

az	alábbi	feltételekkel:	

1. Megbízó	megbízza	a	Megbízottat,	hogy	biztosítási	ügyeiben,	mint	kizárólagos	biztosítási	alkusz		eljárjon.										

2. Megbízott	jelen	szerződés	keretében	az	alábbi	kötelezettségeket	vállalja:				

2.1 A	 Megbízó	 biztosítási	 igényeinek	 felmérését	 követően	 a	 rendelkezésre	 álló	 adatok	 alapján	 a	 Megbízó	 által	 -	 saját	

kockázatára	-	megnevezett,	Magyarországon	engedéllyel	működő	biztosítótársaságokhoz	ajánlatkéréssel	fordul.	

2.2 A	Megbízó	meglévő	biztosításait	-	a	szükséges	információk,	adatok,	engedélyek	és	meghatalmazások	megadását	követően	

-	karbantartja,	a	díjfizetések	esedékességét,	kárügyek	rendezését	figyelemmel	kíséri.	

2.3 Folyamatos	kapcsolatot	tart	a	biztosításokat	kezelő	biztosítótársaságokkal.	

2.4 Külön	szerződésben	rögzített	biztosítási-,	szakértői-	és	közvetítői	feladatokat	lát	el.	

3. A	Megbízott	a	megbízás	teljesítése,	a	2.	pontban	leírt	kötelezettségeinek	ellátása	során	a	Megbízó	érdekeit	képviselve	jár	

el.	A	Megbízó	jelen	szerződés	aláírásával	hozzájárul,	hogy	igényeinek	érvényesítése	során	képviseletében	a	Megbízott	eljárjon,	

valamint	a	biztosítási	szerződést	a	képviseletében	megkösse,	továbbá	az	adott	biztosítási	 szerződés	megkötéséhez	 szükséges	

egyéb	 jognyilatkozatokat	 képviseletében	 megtegye.	 A	 Megbízott	 a	 jelen	 szerződésben	 foglalt	 feladatok	 ellátásáért	 –	

amennyiben	a	biztosítási	 szerződés	a	Megbízott	közvetítésével	 jött	 létre	–	díjat	nem	számít	 fel.	A	Megbízott	a	biztosító	és	a	

Megbízó	közötti	közvetlen	pénzügyi	lebonyolításban	nem	vesz	részt,	kivéve,	ha	a	biztosító	felhatalmazza	erre.	

4. A	Megbízott	kötelezettséget	vállal	arra,	hogy	az	általa	átvett	és	birtokába	jutott	adatokat	az	 információs	önrendelkezési	

jogról	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	törvény	rendelkezéseinek	megfelelően	kezeli.	

5. A	Megbízó	 biztosítási	 igényeivel	 és	 az	 ehhez	 szükséges	 adatokkal	 írásban	 fordul	 a	Megbízotthoz,	 továbbá	 a	 szerződés	

előkészítéséhez,	 valamint	 az	 ajánlatok	 kidolgozásához	 szükséges	 információkat	 és	 a	 megfelelő	 biztosítások	 nyomtatványait	

betekintés	 céljából	 a	Megbízott	 rendelkezésére	bocsátja.	 A	Megbízott	 határidőhöz	 kötött	 feladatokra	 szóló	megbízást	 csak	

annak	lejáratát		megelőző		öt		munkanapig		fogad		el.	

6. A	Megbízó	 kötelezettséget	 vállal,	 hogy	 jelen	 szerződés	hatálya	 alatt	más	biztosításközvetítő	 céggel	megbízást	nem	köt,	

illetve	 a	 jelen	 szerződés	 megkötésének	 napjáig	 más	 biztosításközvetítővel	 kötött	 megbízási	 szerződéseit	 8	 napon	 belül	

megszünteti.	A	Megbízó	hozzájárulását	adja	ahhoz,	hogy	amennyiben	a	korábban	más	biztosításközvetítőnek	adott	megbízási	

szerződését	nem	szüntetné	meg,	jelen	megbízási	szerződés	aláírásának	napjával	a	korábbi	szerződés	érvényét	veszti.	

7. A	 Megbízó	 megbízza	 a	 mai	 napig	 létrejött	 és	 a	 mai	 napon	 érvényben	 levő,	 élet	 és	 nem	 élet	 az	 1.	 sz.	 Mellékletben	

részletezett	 biztosítási	 szerződéseinek	 gondozásával,	 ápolásával	Megbízottat.	 Ennek	megfelelően	 a	Megbízó	 kéri	 az	 érintett	

termékkibocsátót,	hogy	nyilatkozatának	megfelelően	–	szerződésének	közvetítőjére	vonatkozóan	–	módosítsa	nyilvántartását.	

8. A	Megbízott	 a	 biztosítókról	 és	 a	 biztosítási	 tevékenységről	 szóló	 2003.	 évi	 LX.	 törvénynek	megfelelően	 rendelkezik	 az	

alkuszi	tevékenység	végzéséhez	szükséges	MNB	(PSZÁF)	-	engedéllyel		(E-II/36/2005),	továbbá	szakmai	felelősségbiztosítással.	

Megbízott	szakmai	 tevékenysége	 során	 esetlegesen	 okozott	 kárért	 a	 felelősségbiztosítását	 kezelő	Allianz	Hungária	 Biztosító	

Zrt.	 áll	 helyt.	 Megbízott	 tevékenységével	 kapcsolatban	 esetlegesen	 felmerülő	 panasszal	 a	 Megbízó	 az	 alábbi	 szervekhez	

fordulhat:	 Magyar	 Nemzeti	 Bank	 (korábban:	 Pénzügyi	 Szervezetek	 Állami	 Felügyelete,	 1013	 Budapest,	 Krisztina	 krt	 39.);	

Nemzeti	Fogyasztóvédelmi	Hatóság	(1088	Budapest,	József	krt.	6.).	

9. A	 Megbízó	 hozzájárul	 ahhoz,	 hogy	 az	 általa	 önkéntesen	 szolgáltatott	 adatokat	 a	 Megbízott	 –	 az	 információs	

önrendelkezési	 jogról	 és	 az	 információszabadságról	 szóló	 2011.	 évi	 CXII.	 Törvény	 rendelkezéseinek	megfelelően	–	 kezelje,	 a	

szerződések	 megkötése,	 ápolás	 érdekében	 a	 termékkibocsátó/termékforgalmazó	 felé	 továbbítsa,	 illetve	 a	 Megbízott	

ajánlatairól,	akcióiról	folyamatosan	tájékoztassa.	

10. Jelen	 szerződés	 határozatlan	 időre	 jön	 létre,	 azt	 a	 felek	 a	 biztosítási	 évforduló	 előtt	 60	 nappal	 a	 polgári	 jog	 szabályai	

szerint	írásban	felmondhatják.	

					Kelt:	Budapest,	2016.	
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