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Alkuszi Megbízás 
 

(Amely Azonosítási adatlapként is szolgál az 1994 évi XXIV.tv.2§-ban előírt feladatok végrehajtásához) 

Mely létrejött egyrészről: 

Név:  

Cím:  

Születéshely, idő:                                                           Anyja neve:  

Azonosító okmány típusa, száma:  

Cég esetén: Adószáma:                                                  Cég képviselője: 

mint Megbízó, másrészről: 

GLOB-2000 Biztosítási Alkusz Kft (1182 Budapest Kevermes u. 17.; Adószám: 11850782-1-43 

Cégjegyzékszám.:01-09-695242; Felügyeleti hatóság: PSZÁF; Felügyeleti engedély száma: II/37/2001 

Számlavezető bank: OTP Bank Zrt; Eljárás minősége: Független biztosításközvetítő; Szakmai tevékenysége során 

okozott károkért az ALLIANZ Hungária Zrt (1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 48-52) szavatol a 322168506 kötvényszámú 

Szakmai Felelősségbiztosítás terhéig; Panasztételi lehetőség és annak elbírálására jogosult szerv: PSZÁF (1013 Bp. 

Krisztina krt. 39.). Panaszkezelési szabályzatunk a weboldalunkról letölthető. 

 továbbiakban mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 
1. A szerződő felek igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát egymás felé 

megvizsgálták és igazolták. 

2. Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó biztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei maximális módon teljesüljenek 

a biztosítási piac lehetőségeinek kihasználásával. 

3. Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy számára biztosítási tanácsadói tevékenységet folytasson, ill. különböző biztosító 

társaságoktól a megbízó igényeinek megfelelő biztosítási ajánlatokat kérjen, azokat véleményezze, értékelje, az ajánlatokat a 

Biztosítótársaságok felé továbbítsa, valamint a létrejött  szerződéseket kezelje, valamint  az ajánlatot a megbízó helyett aláírja, 

illetve a megbízó kérésére azokat szabályszerűen felmondja. 

A folyamatos és zavartalan munkavégzés érdekében a Megbízó a szükséges információkat és adatokat a Megbízott 

rendelkezésére bocsátja. Ezen információkat a Megbízott üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a Megbízó érdekeinek 

figyelembe vételével használja fel. Ezeket az adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelkezései 

alapján tárolja, illetve azt egy erre a célra kijelölt belső adatvédelmi felelős kezeli.  
4. Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes. 

5. A megbízólevél 60 napos határidővel mindkét fél részéről felmondható. 

6. A megbízó hozzájárul, hogy jelen megbízólevél másolatát a Megbízott a vele kapcsolatban álló Biztosítótársaságoknak átadja. 

7. A megbízott ezen Alkusz megbízásban vállalt szolgáltatása a Megbízó részére abban az esetben díjtalan, amennyiben az általa 

közvetített ajánlatokból a biztosítási szerződés a Megbízott közvetítésével jön létre. Ellenkező esetben a Megbízottat az általa 

közvetített legkisebb éves díjú biztosítási díjajánlat csomag 10%-a illeti meg. 

8. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994.évi XXIV.tv. 

rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

9. A Megbízott felméri a Megbízó biztosítási igényeit, javaslatot tesz a kockázatok lefedésére. Új biztosítások megkötése esetén 

felhívja a figyelmet a piacon található legkedvezőbb módozatokra, és ezekre ajánlatokat tesz a biztosító társaságok 

versenyeztetése után. 

10. Jelen megbízásra, ill. az ez alapján kölcsönösen szolgáltatott információkra, üzleti iratokra, a biztosítási titoktartás szabályaira a 

biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv, valamint a létrejött biztosítási szerződésekkel 

összefüggésben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. tv. rendelkezései vonatkoznak. 

11. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a biztosítási díjnak a Megbízott által történt beszedése nem minősül a Biztosító számlájára 

vagy pénztárába történt beérkezésnek. 

12. A Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott reklám-,és egyéb anyagain kapcsolatukra – annak tartalmának 

felfedése nélkül – referenciaként hivatkozhasson, illetve egyéb reklámanyagokat küldjön neki, kivéve, ha ezt írásban elutasítja. 
 

Nyilatkozom, hogy  a                                          számú, általam aláírt biztosítási ajánlaton a      

Biztosítót választottam az Alkusz tájékoztatása alapján. 

Választásom oka: 

   Kedvező dj;  Meglévő kapcsolat;  Jó kárrendezési tapasztalat;  Alkusz javasolta;  Egyéb:____________ 
 

12 PONT Marketing Nyilatkozat: (Reklám és egyéb marketing tájékoztatók kiküldése)          ENGEDÉLYEZEM Visszavonásig     
 

 Budapest, 202 
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