MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A Megbízó
Neve:
Cégjegyzékszáma:
Anyja neve:
Telephelye:
Számlavezető bank:

Lakhelye/székhelye:
Adószáma:
Születési helye, ideje:
Levelezési címe:
Bankszámlaszáma:

A Megbízó megbízza, és egyben felhatalmazza az Alkuszt:
Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Referens: Kracker Gáborné
Székhely: Kecskemét
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/A
Telefon, fax: 76/570-700; 76/570-701
web: www.versoalkusz.hu

Adószám: 12937561-1-03
Referens telefonszáma:06-20-9649 109
Székhely állama: Magyarország
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
E-mail: kracker.gaborne@versoalkusz.hu
Szövetségi tagság: MABIASZ

A Megbízó és a Megbízott megállapodnak, hogy a szóbeli bejelentés, kérés, megállapodás nem érvényes. A Megbízott mindenkor
a Megbízó írásos kérése alapján jár el azzal, hogy határidőhöz kötött feladatokra szóló megbízást csak annak lejáratát megelőző
öt munkanapig fogad el. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót: Biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási
szaktanácsadóban sem közvetlen, sem közvetett részesedése nincs. A Megbízott a tevékenységének végzéséhez szakmai
felelősségbiztosítással rendelkezik. A szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért a Megbízott, illetve a
felelősségbiztosítója áll helyt. A Megbízott tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasszal a Megbízó a
Megbízotthoz, illetve az alábbi szervekhez fordulhat:
•
•

Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel: (36-1) 4899-100)
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (36-1) 459-4800)

Megbízottról, illetve az általa közvetített biztosítási módozatokról Megbízott irodájában magyar nyelvű, részletes, írott
információk állnak a Megbízó rendelkezésére melyeket a Megbízó munkaidőben (9-15 óráig) bármikor, előzetes egyeztetés nélkül
megtekinthet. A nevezett információk a Megbízott honlapján szintén megtalálhatók. A felek jogviszonyára a jelen Megbízási
szerződésben foglaltak, valamint az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Bit. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy:
•

•

a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges adatokat, ideértve a különleges adatokat is, a Megbízott a hatályos biztosítási törvény (továbbiakban Bit.),
valamint az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően a szerződés hatálya alatt, illetve mindaddig kezelje,
ameddig a biztosítási szerződéssel összefüggésben igény érvényesíthető, az adatokat számítógépes úton feldolgozza.
a Megbízott a Bit-ben foglaltakon túl ügyfélnyilvántartás vezetése, jogi eljárások és panaszügyintézés folytatása, valamint
a biztosítási szerződésből eredő igények teljesítése céljából is végezzen adatkezelést. Megbízó tudomásul veszi, hogy
kérelmére Megbízott tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A megbízás tartalmilag kiterjed:
•
•
•

a Megbízó számára biztosítás(ok) előkészítésére és közvetítésére azzal, hogy a biztosítási terméket a Megbízó választja ki
saját kockázatára.
a biztosítást kezelő biztosítóval történő kapcsolattartásra,
adatok, szerződés(ek) kezelésére

A Megbízó megbízza a Megbízottat, mint független biztosításközvetítőt, - a Megbízó által kötvényszám/ajánlatszám szerint
megjelölt - meglévő és újonnan megkötendő biztosítási szerződéseinek kezelésével, kárrendezési eljárásban való
részvételével,valamint e tevékenység során a biztosítótársaságok felé történő képviselettel. A megbízó ezen megbízásra
tekintettel jelen szerződés aláírásával egyben vállalja, hogy jelen szerződés érvényességi ideje alatt más biztosítónak és
biztosítási alkusznak megbízást nem ad a jelen szerződés alapján kezelésbe adott biztosítási szerződések vonatkozásában, a jelen
szerződésben rögzítettekkel azonos feladatok ellátására.
A Megbízott a Megbízó érdekét képviselve jár el, tesz a fenti ügyekben – a Megbízóval egyeztetett kérdésekben – nyilatkozatot és
tölti ki az ajánlatot. A Megbízó kijelenti, hogy biztosítási szerződésének megkötése előtt a Megbízottól kielégítő mennyiségű, a
biztosítási piacon hozzáférhető ajánlatot kapott, melyek alapján az alkusz javaslatát
O figyelembe vette

O* nem vette figyelembe *

A Megbízó vállalja, hogy az általa igényelt biztosítási konstrukció(k)hoz szükséges adatokat és igényeket írásban hiánytalanul a
Megbízott rendelkezésére bocsátja, és azok helyességéért felelősséget vállal. Megbízó tudomásul veszi továbbá azt, hogy az
adataiban történt esetleges változásokról a biztosítási szerződés(ek)ben foglalt kötelezettség körében a Megbízottat
haladéktalanul köteles írásban értesíteni. Közös kommunikációként az E-mail levelezés is elfogadott. A Megbízó, mint a biztosítási
szerződés szerződője, felhatalmazza a Megbízottat, hogy helyette és nevében a jövőben teljeskörűen eljárjon és
• a biztosítási szerződést megkösse, aláírja,
• biztosítóváltás esetén a fent megjelölt szerződés évfordulóra történő felmondását aláírja, biztosítóhoz eljutassa - ennek
feltétele, hogy a Megbízó az általa aláírt jelen megbízási szerződést a biztosítási évfordulót megelőző 35. nap 0 órájáig a
Megbízott részére megküldje.
A Megbízó meghatalmazza a Megbízottat, hogy a Megbízó személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás
megismerésével, tudomásul vételével és hozzájáruló nyilatkozatainak megtételével kapcsolatos, valamint az adott biztosítási
szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat képviseletében eljárva, a tarifáláskor a Portálon tett nyilatkozataival
egyező tartalommal megtegye. A Megbízott a Megbízónak a jelen megbízási szerződésben rögzített szolgáltatásokért költséget
nem számol fel. A Megbízott a biztosító és a Megbízó közötti közvetlen pénzügyi lebonyolításban nem vesz részt, kivéve, ha a
biztosító felhatalmazza erre. A meg nem kötött, illetve létre nem jött biztosítási szerződések, vagy a nem igényelt fedezetek, illetve
a Megbízó részéről meg nem küldött dokumentumok hiánya miatt a Megbízónál keletkezett esetleges veszteségekért a
Megbízottat felelősség nem terheli. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi
információt -a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően- üzleti, illetve biztosítási titokként kezelik. A Megbízott által
közvetített biztosítási ajánlatok tekintetében a 15 napos kockázat-elbírálási határidő az ajánlatnak a biztosító társasághoz történő
beérkezésétől számítandó. A biztosítási díjelőlegnek az alkusz által történt beszedése nem minősül a biztosító számlájára történő
beérkezésnek. A megbízási szerződést bármelyik fél a Megbízott által közvetített biztosítási szerződés évfordulója előtt 30 napos
határidővel írásban felmondhatja.
Jelen okiratot, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtuk.
Kelt: Kecskemét,
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alkusz

…………………………………..
megbízó
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