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MEGBÍZÁ SI SZ ERZ ŐD ÉS
Amely létrejött a / az

(név/cégnév)

Ügyintéző/képviselő:

Adószáma:

.

Cím (lakóhely/székhely):

.

Levelezési cím:
Telefon:

.
Mobil:

Fax:

E-mail:

.

mint Megbízó
másrészről az Eurorisk Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Árbóc utca 6., Cg. 01-09-266695 adószám: 10870055-1-41, képviseli: Papp
Lajos ügyvezető), mint független biztosításközvetítő (a továbbiakban Megbízott)
biztosításközvetítést végző természetes személy: …………………………………………………………………………………………………..
a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együtt: Felek, között az alulírott helyen, időben és feltételek mellett:
1. A Megbízó határozatlan időre szóló, kizárólagos megbízást ad a Megbízott, mint független biztosításközvetítő számára az alábbi biztosítási szerződés(ek)
megkötésére és/vagy kezelésére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel:
.

.
(biztosító/módozat/kötvényszám pontos megjelölése)

2. A Megbízott kötelezettségei:
2.1. A jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a Megbízott a biztosítási szerződés(ek) megkötésének közvetítésére, megkötésére, a biztosítási jogviszony
fenntartásában a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő közreműködésre, és szükség szerint – a Megbízó utasítása alapján – a biztosítási jogviszony
megújítására köteles.
2.2. Az 1. pontban meghatározott biztosítás megkötése és kezelése érdekében a Megbízott vállalja, hogy legjobb tudása és biztosítás-szakmai ismeretei szerint jár el,
és elegendő számú biztosítás tárgyszerű elemzésével tesz javaslatot a megfelelő biztosítási konstrukcióra, továbbá ennek keretében tájékoztatja a Megbízót a
biztosítási módozatokban, feltételekben, díjakban bekövetkezett változásokról.
2.3. A felmerülő biztosítási igényekre a magyar biztosítási piacon hozzáférhető elegendő számú, illetve a Megbízó által írásban megjelölt összes biztosító társaságtól
ajánlatot kér.
2.4. A Megbízott a tevékenysége ellátása során - e megbízás alapján - harmadik személyeket vehet igénybe, azonban ezek magatartásáért úgy felel, mint sajátjáért.
2.5. Káresemény bekövetkeztekor a kárügyintézés során a Megbízóval folyamatos kapcsolatot tart, kezeli a kárbejelentéseket. Kivételt képez e szabály alól a
Megbízó által okozott káresemény kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapján történő kárrendezése.
3. A Megbízó kötelezettségei:
3.1. A Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak az 1. pont szerinti tevékenységhez minden szükséges segítséget és információt megad. A Megbízó köteles a jelen
szerződésben szereplő, illetve általa megadott bármely adat változásáról a változás bekövetkeztétől számított öt napon belül tájékoztatni a Megbízottat. Az általa
megadott adatok helyességéért, valamint a változások közléséért a Megbízó teljes felelősséggel tartozik.
3.2. Biztosításainak díját a biztosítási szerződés(ek)ben meghatározott esedékességgel megfizeti, ezzel biztosítja a szerződés folyamatosságát.
3.3. Újabb biztosítások megkötésével, vagy korábban kötött biztosítások módosításával a Megbízottat bízza meg, más biztosításközvetítőnek ilyen szolgáltatásra
nem ad megbízást.
3.4. A bekövetkezett káreseményt annak észlelésétől számított 24 órán belül írásban (faxon, vagy elektronikus levélben) a Megbízott tudomására hozza. A telefonon,
vagy szóban tett kárbejelentést a Megbízott nem köteles joghatályos közlésnek tekinteni.
4. A Megbízott a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért az érintett biztosítótól kap díjazást (a biztosítási díj magába foglalja a javadalmazást), azonban a
Megbízott rendes ügymenetén kívül eső, rendkívüli költségeit a Megbízó - előzetes egyeztetést követően - megtéríti. A Felek megállapodnak arról, hogy
amennyiben a Megbízó a jelen szerződés keretében a Megbízott által elemzett és ajánlott biztosítást a biztosítóval a Megbízott közreműködése nélkül köti meg,
abban az esetben a Megbízottat ezzel összefüggésben ért kár megtérítéséért felelősséggel tartozik.
5. A jelen megbízás körében a Megbízott általános jogkörrel képviseli Megbízót a biztosító intézetek előtt az általa kezelt, megkötött, illetve ajánlott biztosítási
szerződésekkel kapcsolatban. A megbízási szerződés tartama alatt Megbízott kizárólagos képviseleti jogkörrel rendelkezik Megbízó jelen szerződés alapján
megkötött biztosításával összefüggő ügyeinek intézése terén.
6. A Megbízott kijelenti, hogy az alkuszi működéséhez szükséges minden engedéllyel rendelkezik, illetőleg működése a törvényi feltételeknek minden megfelel.
7. A jelen megbízási szerződést a Felek határozatlan időtartamra hozzák létre.
8. A Felek megállapodnak arról, hogy jelen szerződést bármely Fél a biztosítási év végére, de legkorábban a jelen megbízás alapján kezelt biztosítás második
biztosítási évének végére, 60 napra, indokolás nélkül jogosult felmondani.
9. A jelen szerződés módosítására kizárólag a Felek közös megállapodása alapján kerülhet sor.
10. A Felek kijelentik, hogy a birtokukba került, a másik Felet érintő biztosítási, pénzügyi, beruházási, gazdasági és egyéb információkat, tényeket, adatokat,
megoldásokat üzleti titokként kezelik, harmadik személyeknek nem hozzák tudomására, illetve nem adják át, és nem hozzák nyilvánosságra. A Felek a jelen
pontban megjelölt információkat, tényeket, adatokat, megoldásokat a jelen szerződés megszűnése után is kötelesek üzleti titokként kezelni határidő nélkül. A jelen
pontban foglaltakkal ellentétes magatartás esetén a másik Fél jogosult a Megbízási Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ezen túlmenően a Felek kötelesek a
másik Félnek ezen kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkezett valamennyi kárát megtéríteni.
11. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót arról, hogy a Megbízott a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-ban
meghatározott független biztosításközvetítő (alkusz), aki a Megbízó képviseletében jár el a biztosítási szerződés megkötése, kezelése során. Ennek megfelelően a
Megbízott nem tekinthető a biztosító képviselőjének, a Biztosító nevében jognyilatkozatokat nem tehet, jognyilatkozatokat nem fogadhat. A Megbízott kijelenti,
hogy biztosítóban nem rendelkezik minősített befolyással, és egyetlen biztosító sem rendelkezik minősített befolyással a Megbízottban. A Megbízott az általa
okozott kárért, illetve felmerült sérelemdíjért maga áll helyt. A Megbízott az érintett biztosítótól a Megbízónak járó összeget – a Megbízónak bármely okból a
biztosító részéről visszajáró biztosítási díj kivételével – nem vehet át. A Megbízott át, a Megbízótól az érintett biztosítónak járó díjat, díjelőleget – életbiztosítási
szerződések kivételével – átvehet.

12.A Megbízott tájékoztatja a Megbízót arról, hogy – független biztosításközvetítőként – bármely biztosítás termék közvetítésére jogosult. A Megbízott tájékoztatja a
Megbízót, hogy az értékesített biztosítási termékre vonatkozó elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítás tárgyszerű elemzésén túl, a Bit. 398. § (6) bekezdése
szerinti tanácsadást nem nyújt.

13. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Megbízó, valamint a fogyasztói érdekképviseleti szervek panaszt tehetnek a Megbízott tevékenységével
kapcsolatosan. A panaszt szóban a Megbízott 1133 Budapest, Árbóc utca 6. sz. alatti ügyfélszolgálatán, telefonon a 06 1 225 4000 telefonszámon, vagy írásban a
Megbízott 1133 Budapest, Árbóc utca 6. sz. alatti postacímére, a 06 1 225 4090 telefax számra, vagy az info@eurorisk.hu elektronikus levélcímre történő elküldéssel
lehet bejelenteni. A telefonon történő kommunikációt a Megbízott jogosult rögzíteni, és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt határidőig megőrizni. A
Megbízó kérésére a Megbízott köteles a hangfelvételről készült jegyzőkönyvet a Megbízó rendelkezésére bocsátani. A panasz Megbízott általi elutasítása esetén a
fogyasztónak minősülő Megbízó a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának (H-1013 Budapest, Krisztina krt.
39., www.mnb.hu,ugyelszolgalat@mnb.hu, tel.: +36 80 203 776) eljárását kezdeményezheti, vagy a megbízási szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival
és megszűnésével, illetve a Megbízott szerződésszegésével kapcsolatban a Pénzügyi Békéltető Testülethez (H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1525
Budapest, Pf. 172., elektronikus levélcím: pbt@mnb.hu, tel.: +36 80 203 776) fordulhat, illetve bármely Megbízó a Polgári perrendtartás szabályai szerint pert indíthat.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a magyar jog rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Fenti szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt:

.

.

.

.

Megbízó

Eurorisk Kft.

NYILATKOZATOK

A Megbízó kijelenti, hogy a szerződés 1. pontjában megjelölt biztosítási szerződés kezelésére a jelen megbízásának aláírásnak időpontjáig a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(a korábbi közvetítő pontos megnevezése, és székhelye), mint független biztosításközvetítő rendelkezett megbízással, mely megbízást a Megbízó a jelen okirat aláírásával felmondja. A
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontba foglalt felmondást a korábbi közvetítővel szerződésüknek megfelelően közli. A Felek kijelentik, hogy a Megbízó és a korábbi közvetítő
között fennállt megbízással, annak megszüntetésével kapcsolatosan minden jog, és kötelezettség a Megbízót illeti, valamint terheli, a Megbízott e korábbi jogviszonnyal, illetve annak
megszűnésével kapcsolatosan semmilyen felelősséggel nem tartozik sem a Megbízó, sem a korábbi közvetítő, sem harmadik személyek irányába.
Amennyiben a jelen megbízásának aláírásnak időpontjáig függő biztosításközvetítő kezelte a biztosítási szerződést, úgy a Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjától a
korábbi, függő közvetítő kezelési tevékenyégét nem kívánja fenntartani, a biztosítási szerződés kezelőjének kizárólag a Megbízottat tekinti.

A Megbízó nevében eljáró képviselő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. szabályai értelmében, büntetőjogi felelőssége
tudatában kijelenti, hogy a megbízást a jelen szerződésben megjelölt gazdasági társaság/szervezet nevében adja a Megbízottnak.

A Megbízó a jelen megbízás aláírásával - előzetes, és megfelelő tájékoztatás alapján - önkéntesen hozzájárul, hogy a Megbízott a jelen megbízással összefüggésben a birtokába került személyes,
vagy különleges adatait kezelje, a megbízásban meghatározott biztosító társaság részére a biztosítás megkötése, illetve annak fenntartása, kezelése céljából átadja, a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos biztosítói tájékoztatást a Megbízott a szerződő/biztosított nevében megismerje, és annak tudomásul vételével, illetve hozzájárulásaival kapcsolatosan a Megbízó, mint
szerződő/biztosított nevében nyilatkozzon. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak szerint, és az ott
meghatározottak szerinti törlésig tart. A Megbízottat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-58943/2012 számon vette nyilvántartásba.

A Megbízó a jelen nyilatkozat aláírásával előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes - írásba foglalt visszavonásig érvényes - hozzájárulását adja ahhoz, hogy



a Megbízott a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.) alapján jogosult a Megbízó név- és
lakcímadatait, elektronikus levelezési címét a jelen megbízás megszűnését követően is felhasználni közvetlen üzletszerzés célját szolgáló kapcsolatfelvétel céljából,



a Megbízott a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése alapján közvetlen megkeresés
módszerével, így különösen elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján vele reklámot közöljön. A Megbízó bármikor korlátozás és
indokolás nélkül kérheti adatai üzletszerzési, vagy reklámközlési célból töténő kezelésének megszüntetését, és megtilthatja adatai harmadik személynek történő átadását. Erre
vonatkozó nyilatkozatát a Megbízott 1133 Budapest, Árbóc utca 6. sz. alatti postacímére, a 06 1 225 4090 telefax számra, vagy az info@eurorisk.hu elektronikus levélcímre
jogosult elküldeni.

Kelt:

.

.
Megbízó

Eurorisk Kft. 1133 Budapest, Árbóc utca 6., ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., tel: 06 1 225 4000, fax: 06 1 225 4090, E-mail: info@eurorisk.hu), Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti
Bank (Felügyelet), Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39., www.mnb.hu, ugyelszolgalat@mnb.hu, Azonosító (törzsszám) a Felügyelet
nyilvántartásában: 10870055, mely ellenőrizhető a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese, szakmai felelősségbiztosító: Generali Biztosító Zrt.

