Fogyasztói megbízási szerződés
Mely létrejött egyrészről a : Név:

Cím:
Adószám:
mint Megbízó, valamint másrészről a
B.B. Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (Székhely: 2600, Vác Szélsősor u. 25. Telephelye: 2600 Vác Garam u. 2/A. Telefon: 06
/27/ 313-989 ; 06/27/502-690; Fax: 06/27/502-691; E-mail: bbalkusz@vnet.hu ; Web: bbbiztositasialkusz.hu ; Cégjegyzékszám:
1309-070501/95 Adószám: 12057810-1-13 Székhely állama : magyar; Felügyeleti engedély száma: 244/1995; Felügyeleti regiszter
száma: 204121401230 ; Az eljárás minősége: független biztosításközvetítő, biztosítási alkusz) mint Megbízott, kinek képviseletében
eljár: Bicsár Imre kapcsolattartó MNB nyilvántartási száma: 105012772386 között az alábbi tárgyban és feltételekkel:
A Megbízott előzetesen tájékoztatja Megbízót, miszerint Biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban sem
közvetlen, sem közvetett részesedése nincs. A Megbízott szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért helytáll: AIG Europe
Limited Magyarországi Fióktelepe 1133 Budapest, Váci út 76. Megbízott tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasszal
Megbízó a felügyeleti hatósághoz fordulhat:
-Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Tel:06-1/428-2600
- - Pénzügyi Békéltető Testület (1133 Budapest, Váci út 76. Tel: (36-1)-489-9700
-Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-51005/2012
1.

A fentiek alapján Megbízó ezennel kizárólagos megbízást ad Megbízott részére az alábbi tevékenységek ellátására:
•
a Megbízó biztosítási igényeinek megfelelő biztosítások folyamatos kidolgozása, biztosítási ajánlatok bekérése és a Megbízó
választása alapján a biztosítási szerződések létrehozása;
•
valamennyi meglévő és újonnan megkötendő biztosításának teljes körű kezelése;
•
Megbízót érintő valamennyi biztosítási ügyben Megbízó képviselete a biztosítótársaságok felé;
Megbízott a megbízást ezennel elfogadja, melynek alapján Megbízó biztosítási ügyeiben, mint független biztosításközvetítő (alkusz) jár el.
Ennek keretén belül Megbízott a biztosítók felé - a Megbízóval való előzetes egyeztetés és írásbeli utasítás alapján - a Megbízó nevében
nyilatkozatok tételére jogosult. Megbízott feladatának végrehajtásához alvállalkozót, teljesítési segédet igénybe vehet.

2.

Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat a Megbízott jelzése szerinti
megfelelő időben Megbízott rendelkezésére bocsájtja. Megbízó tudomásul veszi, hogy az adataiban történt esetleges változásokról a biztosítási
szerződés(ek)ben foglalt kötelezettség körében a Megbízottat haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

3.

A Megbízott által közvetített biztosítási ajánlatok tekintetében a Ptk-ban szereplő 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.

4.

A jelen szerződés aláírását követően káresemény esetén Megbízott szakszerű felvilágosítást ad a Megbízónak a követendő eljárásról. A
kárrendezés során segítséget nyújt a Megbízónak, hogy törvényes érdeke érvényesüljön.

5.

Megbízó jelen megbízással – a vonatkozó jogi szabályozás és a hozzájárulás megtagadására vonatkozó joga ismeretében – a Megbízott
tájékoztatásának birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a tudomására jutott, a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével,
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő valamennyi személyes adatát kezelje, azokat a vele üzleti kapcsolatban álló harmadik
fél (biztosító) részére kiadja. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi
információt – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – üzleti titokként kezelik.

6.

A Megbízott által tett szakmai javaslat alapján – vagy attól eltérően – a Megbízó választja ki a biztosítási terméket.

7.

Megbízott eljárása során mindvégig a Megbízó marad szerződő fél az egyes biztosítási szerződésekben. Ennek megfelelően Megbízó
írja alá a biztosítási ajánlatot, pontosan és időben fizeti az esedékes díjakat közvetlenül a Biztosítónak, valamint kizárólagosan jogosult

8.

Megbízottnak a jelen szerződés alapján keletkezett megbízási díját az általa közvetített biztosítási szerződés alapján a biztosítók fizetik. Erre
tekintettel Megbízó ezennel kötelezi magát, hogy jelen megbízás felmondása esetén a 11.-es pont felmondás hatályára vonatkozó szabályait
betartja.

9.

Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt más, a Bit szerinti biztosításközvetítőt, alkuszt, biztosítót nem bíz meg a Megbízott által
kezelt biztosítások ügyeinek intézésére, menedzselésére.

a kártérítési összegek felvételére. Megbízó a díjak utalásáról és a kártérítési összeg befolyásáról 1-1 másolati példánnyal értesíti a Megbízottat.

10. A Megbízott mindenkor a Megbízó utasításai szerint jár el azzal, hogy határidőhöz kötött cselekményekre szóló megbízást csak a határidő
lejártát megelőző tízedik munkanapig fogad el.
11. Jelen szerződést a felek határozatlan tartamra kötik. E szerződés – az érintett biztosításra vonatkozóan - bármelyik fél részéről felmondható
legkésőbb 90 napos felmondási határidővel, ajánlott írásos küldeményben. Felmondása esetén Megbízott a felmondásról, annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a Megbízóval szerződéses viszonyban álló biztosítókat. Felek között a teljes jogviszony
akkor zárul le, ha valamennyi, a Megbízott által közvetített biztosítási szerződés időbeli hatálya lejár, avagy e megbízási szerződés valamennyi
megkötött biztosítási szerződés tekintetében felmondásra kerül.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. előírásai, a 2014. évi LXXXVIII.. törvény és módosításai, valamint a létrejött
biztosítási szerződésekkel összefüggésben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény előírásai vonatkoznak.

Kelt: 2017…………..
….………........................................................
Megbízó részéről

………….................................................................
Bicsár Imre /Megbízott részéről

