
 

 

          ALKUSZI MEGBÍZÁS 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: E-mail: 

Cím/székhely cím:  Telefonszám: 

Adószám: Cgj:  

 

-továbbiakban: Megbízó-,  

másrészről az MKFE Biztosítási Alkusz Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Egressy 77., adószáma: 

13348816-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-730679) – a továbbiakban: alkusz – között az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Megbízó - ezen megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján - megbízza a 

Megbízottat, hogy jelen Szerződés aláírásának időpontjában már érvényben lévő  biztosítási 

szerződései vonatkozásában adott biztosító társaságnál a Megbízó képviseletében eljárjon, a 

biztosítási szerződés(ek) kezelőjeként/közvetítőjeként megjelölésre kerüljön, adott 

szerződéseket megvizsgálja, javaslatot tegyen azok - a Megbízó aktuális igényeinek megfelelő 

- aktualizálására, biztosítási portfoliójának átalakítására 

 

2. Megbízó  továbbá  ezen  Szerződés alapján  megbízza a Megbízottat, hogy jelen Szerződés 

aláírásának napján vagy azt követően létrejövő, új biztosítási szerződései vonatkozásában 

Megbízó képviseletében eljárjon, a biztosítási szerződés(ek) kezelőjeként/közvetítőjeként 

megjelölésre kerüljön, adott szerződések megkötésével kapcsolatosan javaslatot  tegyen, a 

Megbízó - aktuális igényeinek megfelelő - biztosítási portfoliójának kialakításában aktívan részt 

vegyen 

 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy Megbízó részére - jelen Megbízási Szerződés alapján - független 

biztosításközvetítői tevékenységet végez. Ezen tevékenysége kiterjed,  

 

a) a Megbízó aktuális és jövőbeni biztosítási igényeinek felmérésére, azok pontosítására, 

b) az a) pont alapján biztosítási szerződések előkészítésére, biztosítási díjindikációk, 

ajánlatok beszerzésére,  biztosítási ajánlatok kitöltésére, 

c) a Megbízó által - adott Biztosító Intézet irányába - tett biztosítási ajánlat, biztosító 

részére való eljutattására 

d) a létre jövő/létre jött illetve - jelen szerződés alapján - kezelésébe kerülő biztosítási 

szerződések gondozására, melynek során többek között, /nem kizárólag és a teljesség 

igénye nélkül!/ 



 

 

- folyamatosan figyelemmel kíséri Megbízó kezelésében lévő biztosítási 

szerződéseit 

- a változó gazdasági-, piaci-, illetve biztosítási környezet alapján javaslatokat 

tesz Megbízó részére nevezett biztosítási szerződések átdolgozására, 

módosítására, aktualizálására  

- részt vesz azok - Megbízó változó igényei szerinti – átalakításában 

- részt vesz kárügyek rendezésében, adott káranyagok továbbításában, a kárral 

kapcsolatos ügyek - a Megbízó nevében és helyette való - biztosítói 

ügyintézésében  

 

4. A Megbízott mindenkor a Megbízó utasításai szerint jár el, azzal a megkötéssel, hogy a 

határidőhöz kötött cselekmények esetében megbízást illetve a megbízáshoz szükséges adatokat 

és információkat csak az adott határidő lejárata előtti 10. munkanapig fogad el.  Amennyiben a 

Megbízó részéről késve, vagy ezen időpontig hiányosan, részben vagy  nem kerülnek átadásra 

a Megbízott  részére a szükséges adatok és információk, úgy az azok hiányából illetve 

késedelmes közléséből származó következményeket a Megbízó maga viseli, a Megbízottat 

semmilyen felelősség nem terheli.  

 

5. A Megbízott kijelenti, hogy biztosításközvetítői tevékenységét tanácsadás nélküli értékesítéssel 

végzi. Ugyanakkor a 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.) 398.§-nak (1a) bekezdése szerint - 

Megbízó jelen szerződés szerint adott felhatalmazása alapján - Megbízott felméri Megbízó 

biztosítási kockázatait, s azok alapján szaktanácsadást nyújt a Megbízó részére. Megbízott 

egyben  kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.) 

398.§-nak (5) bekezdése alapján a biztosítási szerződés megkötésének előkészítését megelőzően 

- a Megbízó tájékoztatása alapján - pontosítja a Megbízó igényeit és szükségleteit  Ezt követően 

- azoktól a biztosítóintézetektől, melyekkel jelen Szerződés aláírásának időpontjában 

biztosításközvetítői tevékenységre irányuló Együttműködési Megállapodással rendelkezik - 

kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést tárgyszerűen elemez 

 

 

6. Az alkusz szolgáltatásai – ha csak a felek kifejezetten nem állapodtak meg ettől eltérően – a 

megbízó részére közvetlenül térítésmentesek, mert azok ellenértéke a biztosító által folyósított 

jutalék. 

 

7. A biztosítások kezelése kiterjed a biztosítási díj megbízótól való átvételére és annak a 

biztosítóhoz határidőben történő továbbítására is. A biztosítási díj átvételére jelen megbízás 

aláírásával Megbízó kifejezetten felhatalmazza Alkuszt. 

 

 

8. A jelen megbízásból eredő feladatok teljesítése során az Alkusz köteles a megbízottra vonatkozó, 

tudomására jutott, biztosítási titoknak minősülő adatokat időbeli korlátozás nélkül megtartani, 

és mindazokkal megtartatni, akik az ő feladatának teljesítésében közreműködve a biztosítási 

titkot megismerték, vagy megismerhetik. A biztosítási titok megtartása alól csak a Megbízó 

adhat - meghatározott adatokra vonatkozó -, részletes, írásbeli felmentést.  



 

 

9. A Megbízó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy egyes biztosító társaságoknál 

követelmény a biztosítási szerződésekre ajánlatot tevő ügyfelek bizonyos adataik biztosító(k) 

általi - különböző célú - kezeléséről nyilatkozzanak. Jelen Szerződés alapján a Megbízó 

meghatalmazza a Megbízottat, hogy személyes adatai biztosító(k) általi kezelésére vonatkozó 

jognyilatkozatot tegyen. A Megbízott kijelenti, hogy a jognyilatkozat megtételekor a Megbízó 

személyes érdekeit szem előtt tartva jár el. 

 

10. Jelen Szerződés indokolás nélkül, írásban mind a két fél részéről felmondható, az utoljára kötött 

biztosítási szerződés évfordulójára. A felmondási idő 30 nap. Ez a rendelkezés azonban nem 

korlátozza a feleket az őket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, írásbeli figyelmeztetést 

követően megillető rendkívüli felmondási jog gyakorlásában. 

 

11. A megbízó a szerződés átruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárul. 

 

12. Megbízó az alkusz Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megismerte. 

 

13. A Megbízott kijelenti, hogy a 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.) 407.§-a és a 2013. évi CXXXIX. 

Törvény (MNB)  39.§-a alapján a biztosításközvetítői tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank 

(MNB) által vezetett Biztosításközvetítői (és  Szaktanácsadói) nyilvántartásba vételhez kötötten 

végzi, valamint, hogy 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.)  403.§ (1) bekezdése alapján a 

biztosításközvetítői tevékenység végzéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződéssel 

rendelkezik. 

 

 

A jelen megbízásra egyebekben a mindenkori Biztosítási Törvény és a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései érvényesek. 

 

Budapest, 202……………………   

  

 

Alkusz Ügyfél 

 



 

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

1. Társaságunk felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank 

2. A fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével 

kapcsolatos legalapvetőbb szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény 

tartalmazza 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: 

A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő esetleges fogyasztói jogviták bírósági 

eljáráson kívüli rendezése érdekében kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye (ennek hiányában a 

tartózkodási helye) szerinti illetékes békéltető testületnél. A testület eljárása megindításának feltétele, 

hogy a fogyasztó a Biztosító társasággal (Alkusszal) közvetlenül megkísérelje a panaszügyi rendezést.  

3. Tájékoztatjuk, hogy az Alkusz cégünk és a Biztosítók a feladataik ellátásához az ügyfelei azon 

biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és 

a szolgáltatással összefüggenek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez 

módosításához állományba tartásához a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléshez 

szükséges, vagy a biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet. A Biztosító és az Alkusz 

ügyfelének (megbízójának) minősül a szerződő a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a Biztosító 

szolgáltatására jogosult más személy, az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 

ügyfél az is, aki szerződésre ajánlatot tesz. Biztosítási titkot képeznek az alábbi adatok: A Biztosító-

Alkusz ügyfelének (megbízóinak) személyi adatai. – A biztosított vagyontárgy és annak értéke,- A 

biztosítási összeg, - élet-, baleset-, - betegség -, és felelősségbiztosítási szerződés esetén az egészségi 

állapottal összefüggő adatok,- A kifizetett biztosítási összeg mértéke és a kifizetés ideje- A biztosítási 

szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és 

körülmény. 

4. A Biztosító és az Alkusz a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, 

valamint azon időtartam alatt kezeli ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény 

érvényesíthető. A Biztosító- Alkusz a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes 

adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 

érvényesíthető. 

5. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik 

- titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító és Alkusz tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és 

mindazokat, akik ahhoz a Biztosítóval Alkusz kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon 

hozzájutottak. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek ha: a Biztosító és az Alkusz 

ügyfele (megbízója) vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkör pontosan 

megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A Biztosítóról és a biztosítási tevékenységről szóló 

2003.évi LX törvény alapján titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 

6. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: 

a/ A feladatkörében eljáró Felügyelettel b/ A folyamatban lévő büntető-eljárás keretében eljáró nyomozó 

hatósággal és Ügyészséggel c/ Büntetőügyben, polgári ügyben, valamint csődeljárás, illetve 

felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági 

végrehajtóval d/ A hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel e/ Az adóhatósággal abban az esetben, ha 

adóügyben, az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi 

kötelezettség, illetve ha a biztosítási szerződésből eredő kötelezettség alá eső kifizetésről törvényben 



 

 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. f/ A feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági 

szolgálattal, g/ verseny felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal . h/A 

feladatkörében eljáró gyámhatósággal. i/ Az egészségügyi hatósággal. j/ A külön törvényben 

meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazása, titkos információ 

gyűjtése a felhatalmazott szervvel. k/ A viszontbiztosítóval valamint közös kockázatvállalás 

(együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal l/ A biztosítási törvényben szabályozott 

adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvény-nyilvántartási vezető Hivatallal m/ Az 

állomány átruházás keretében átadásra kerülő szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval 

n/ A kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a 

Kártalanítási számlát kezelő szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a 

kárrendezési megbízottal o/ A kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a 

kiszervezett tevékenységet végzővel p/ Fióktelep esetén- ha a magyar  jogszabályok által támasztott 

követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval 

biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval szemben, az a/p/ pontban megjelölt szerv vagy személy 

írásbeli megkereséssel fordul hozzá, mely tartalmazza az ügyfél nevét, vagy a biztosítási szerződés 

megjelölést, a kért adatok fejtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A k/l/m/ és p/ pontokban megjelölt 

szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapján köteles megjelölni. 

A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés 

megjelölés is.  

7. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét: - az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az 

egyes ügyfelek személye vagy üzleti adta nem állapítható meg, - a fióktelep esetén a külföldi székhelyű 

vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez 

szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti 

megállapodásban foglaltaknak. – A jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a 

Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása. 

8. Tagállami biztosítókhoz vagy tagállami adatfeldolgozó szervezethez (tagállami adatkezelő) 

történő adattovábbítást úgy kell tekintetni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra 

került volna sor. 

9. Társaságunk köteles az érintett ügyfél kérésére az általunk és a Biztosító által vezetett 

nyilvántartásokban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Törvény az 

adattovábbításról való tájékoztatást kizárhatja. Társaságunk az érintett ügyfél által kezdeményezett 

adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezetni köteles valamint értesíti és írásban tájékoztatja az 

adott biztosító társaságot. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett 

jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésében nevesített jogosult is gyakorolhatja.  

10. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény a 

biztosítási szerződésekre vonatkozó adózással kapcsolatos fontos szabályokat tartalmaz. E törvényben 

és a hozzá kapcsolódó egyéb adójogszabályokban lelhetők fel a biztosításért fizetendő díjra, a Biztosító 

szolgáltatásra, illetőleg a biztosítással fizetendő díjra, a Biztosító szolgáltatására, illetőleg a biztosítással 

kapcsolatos kedvezményekre vonatkozó rendelkezések. 

11. A biztosítási ajánlat aláírása előtt kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a következőket: 



 

 

• A megkötendő biztosítási szerződésre, a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a biztosítási 

szerződési feltételek és záradékok előírásai az irányadóak 

• Kérjük, szíveskedjék ezeket gondosan áttanulmányozni, és ajánlatát csak ezt követően aláírni. 

• Aláírásával elfogadja cégünk adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, amit elér cégünk 

honlapján vagy elkérhet kollégáinktól.   

• A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerződő (biztosított) nyilatkozata csak akkor 

hatályos, ha az a Biztosító valamely szervezeti egységének a tudomására jut. 

 

A sikeres együttműködés reményében: Tisztelettel: MKFE Biztosítási Alkusz Kft. 

 

 

A tájékoztatót átvettem:   

       ………………………………………… 

        Átvevő aláírása 

 

Átvétel dátuma:……………………………………………… 

 

 


