ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. Amely létrejött

Név: ………………………………………………………………...
született:…………………………………………………………….
lakcíme / székhelye: ……………………………………………...
képviseli:…………………………………………………………… (a továbbiakban Megbízó),valamint az
L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.; Iroda címe: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.;
Cégjegyzékszáma: 09-11-001931; Adószáma: 10623853-2-11; MNB nyilvántartási szám:
204121402534; önállóan képviseli: Lőrincz Mihály (a továbbiakban: Alkusz, Megbízó és Alkusz
együttesen: Felek), az alulírott napon és az alábbi feltételekkel.
A biztosításközvetítést végző személy:……………………………………………………………….
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (Bit.) 368§-382§. pontja szerinti független biztosításközvetítőnek minősül. Az Alkusz nem
rendelkezik minősített befolyással egyik biztosítóban sem, és egyetlen biztosító, illetőleg annak
anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással az Alkuszban. A jelen megállapodásból eredő
károkért az Alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján az Allianz Hungária Zrt.
áll helyt.
3. A Megbízó – jelen megbízási szerződés (Szerződés) alapján – megbízza az Alkuszt, hogy a
Szerződés aláírásakor érvényben lévő és a táblázatban felsorolt, valamint a Szerződés aláírásával
létrejövő új biztosítási szerződései vonatkozásában adott biztosítónál a Megbízó képviseletében
eljárjon, a biztosítási szerződés(ek) kezelőjeként/közvetítőjeként megjelölésre kerüljön, adott
szerződéseket megvizsgálja, javaslatot tegyen - a Megbízó igényeit figyelembe véve - a biztosítási
portfólió aktualizálására. Az Alkusz a Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.
Biztosító megnevezése

Kötvényszám

Módozat

4. A Szerződés annak aláírása napján válik hatályossá, mely határozatlan / határozott időre szól.
A megbízás kezdete:
….………év…………hó………..nap.
Határozott idejű szerződés esetén a lejárat napja:
….………év…………hó………..nap.
5. Az Alkusz a biztosító hozzájárulása, vagy a Megbízó felhatalmazása alapján jogosult a biztosítási
díj(ak) átvételére, és a biztosítóhoz történő továbbítására. Az Alkusz a Szerződés alapján nem jogosult
a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg átvételére.
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megbízó internetes honlapján
megtalálható, a megbízási szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF)
szereplő, valamint a magyar jog, így különösen Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
7. Megbízó a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerte,
annak tartalmát magára nézve kötelező erejűnek fogadta el. Megbízó nyilatkozik továbbá arról is, hogy
az Alkusztól megfelelő tájékoztatást kapott az ÁSZF, a Panaszkezelési szabályzat és az Adatvédelmi
tájékoztató elérhetőségéről.
8. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése során felmerült vitás
kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezni
nem tudnak, úgy már most kikötik az Alkusz székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság
kizárólagos illetékességét.
A jelen megállapodást a Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, két példányban jóváhagyólag aláírják.
Kelt:

…………………………….
Megbízó

…………………………………………………………
Alkusz
(cégszerű aláírás)

………………………………………………….
személyesen közreműködő
közvetítő

