MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Név:

Tel.:
 -       

Cím:
   
mint megbízó (továbbiakban, mint Megbízó), másrészről pedig a
Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft. (6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u. 2.
Tel.: 76-323-663, Fax: 1-999-1896, E-mail: info@biztositas.ma),
mint megbízott (továbbiakban, mint Megbízott)
között az alulírott helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel:
1. A Megbízó a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló, 2003. évi LX.
Törvény szerint megbízza a Megbízottat, hogy a Biztosítótársaságoknál már meglévő és az
újonnan kötendő biztosítási szerződéseit a továbbiakban kezelje és egyúttal a Megbízó teljes
körűen meghatalmazza a Megbízottat, hogy a biztosítási szerződések megtartásával és
fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Biztosítótársaságok felé képviselje.
2. A megbízás alapján a Megbízott a már meglévő, jelenleg hatályos és a jövőben közvetítésre
kerülő biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyek intézését vállalja, ehhez minden
segítséget megad.
3. A Megbízott tevékenysége a Megbízó felé ingyenes, de a megbízó kijelenti, hogy kizárólag a
Megbízotton keresztül folytat biztosítások megkötésére irányuló tárgyalásokat
Biztosítótársaságokkal.
4. A Megbízó részéről jelen megállapodást megelőzően brókereknek, biztosítási alkuszoknak,
biztosításközvetítőknek, ügynököknek, üzletkötőknek, tanácsadóknak kiadott hasonló tárgyú
megállapodások, ügyfélnyilatkozatok semmisek. Azok felmondásáról, visszavonásáról jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg intézkedik.
5. Jelen megbízási szerződés mindaddig érvényben van, míg azt az érintett biztosítási
szerződésre vonatkozóan valamelyik fél a biztosítási szerződés évfordulója előtt 30 napos
felmondási idővel fel nem mondja, vagy azt közös megegyezéssel meg nem szüntetik.
6. A felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi
információt üzleti és biztosítási titokként kezelik. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás
nélküli kötelezettséget jelent. A Megbízott adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH50098/2012.
7. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó kéri, hogy az alábbi biztosítási szerződéseket a mai
naptól a Megbízott kezelje:
Biztosítótársaság
Módozat
Kötvényszám, vagy forgalmi rendszám

8. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar
jog, különösen a Ptk. és a Bit. szabályai érvényesek.
9. Jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és
értelmezés után - jóváhagyólag aláírtuk.
Dátum: …………………….. 20      .
……………………………..
Megbízó

………………………………
Megbízott képviselője
Kódja:     

