
 

Tisztelt Partnerünk! 

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjunk a Bit által szabályozott állomány átadással kapcsolatban 

társaságunknál szükséges eljárási szabályokról. 

 

Amennyiben két (vagy több) alkusz között állomány átruházási szerződésen alapuló állomány átadás 

következik be, az átvevő alkusz köteles az állományátruházási szerződésben rögzített átadás-átvétel napját 

követő 15 napon belül kérelemmel fordulni a KAI-hoz a gondozó váltás biztosító nyilvántartásában történő 

végrehajtása érdekében. Az alkusz a kérelemhez köteles csatolni a Felügyelet állomány átruházást 

engedélyező határozatát, valamint az átvett biztosítási szerződések egyértelmű beazonosítására alkalmas 

listát. 

Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a 

szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek kapcsán megillető 

jogosultságról. A fentiek megtörténtének igazolására szóló dokumentumot a kérelemhez mellékelni kell. 

A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási 

szerződés határozott tartama esetén is - értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az 

átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal harmincnapos határidővel felmondani. Ez a felmondási jog nem 

illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a 

megbízó a szerződésátruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta 

fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.  

Fentiekre tekintettel az alkusz köteles a kérelemhez mellékelt nyilatkozat formájában tájékoztatni a biztosítót 

arról, hogy mely szerződések esetében illeti meg felmondási jog a megbízót. Azon szerződések 

vonatkozásában, ahol felmondási jog illeti meg a megbízót a biztosító az átörökítést kizárólag – az alábbiakban 

rögzítettek figyelembevételével - a felmondásra nyitva álló határidő lejártát követően tudja végrehajtani. Az 

alkusznak a felmondási joggal érintett szerződések vonatkozásában a felmondásra nyitva álló határidő lejártát 

követően igazolnia kell a biztosító részére, hogy mely szerződések esetében történt felmondás. 

A fentieknek megfelelő hiánytalan kérelem beérkezését követő 10 napon belül a KAI intézkedik annak 

érdekében, hogy a biztosító nyilvántartásában az érintett szerződéseken az átvevő alkusz kerüljön gondozóként 

megjelölésre. 
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