
 

 
 

Alkuszi megbízási szerződés  
 

A Megbízási Szerződés az alábbi szerződő felek között alulírott napon és helyen jött létre az alábbi feltételekkel. 
 

1. Felek 

Szerződő neve:  Állampolgárság:   

Előző név, leánykori név:  Születési hely:   

Anyja neve:  Születési idő:   

Cím / Székhely:  Cgj. Szám:    adószám:  

Azonosító okmány:    Száma:    Kiállító hatóság:     Érvényességi ideje:  

Telefon:  Fax: E-mail: 
 

A jogi személy nyilatkozattételi és rendelkezési jogosultsága a jelen megbízási szerződés körében az alábbi felhatalmazott képviselője részéről áll fenn: 
 

Neve:      Képviseletre jogosult tisztsége:      Továbbiakban, mint megbízó 
 

Másrészről a MERITUM Biztosítási Alkusz Kft. Székhely és levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 48-52., Regisztrációs szám: 204121401061 Cégjegyzékszám: 1-
09-079893, adószám: 10657672-1-43, Telefon: 06-1-219-5182, 06-1-219-5183 Fax: 06-1-216-0378, engedély szám: 81/1992, Felügyeleti szervek: Magyar Nemzeti Bank 
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.). Fogyasztóvédelmi felügyelőség (1088 Budapest, József krt. 6.) mint a Megbízó megbízásából eljáró független 
biztosításközvetítő, a továbbiakban Alkusz.  
 

2. Az Alkuszi megbízás tartalma 
 

A Megbízó a Megbízási Szerződés létrejöttével megbízza az Alkuszt, hogy valamennyi biztosítási ügyében, mint független biztosítási alkusz teljes körűen eljárjon.  
 

2.1 A szerződő által kiválasztott biztosítási szerződést megkösse, a biztosítási ajánlatot (szerződés) és mellékleteket a szerződő nevében aláírja. 
 

2.2 Biztosítási szerződések módosításával, megszüntetésével (felmondásával), illetve évfordulóra történő átkötéssel kapcsolatos minden jognyilatkozat 
megtételére a megbízó helyett és nevében eljárjon. 

 

2.3 Kártörténeti és egyéb igazolásokat a biztosítóktól, Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből lekérje. 
 

2.4 Meghatalmazza az Alkuszt, hogy helyette a biztosító társaságoknál a kárügyekbe betekintsen és intézésében teljes körűen eljárjon. 
 

2.5 A megbízó az alkuszi megbízással hozzájárul, hogy a biztosító adott szerződés kezelésével vagy kárrendezéssel kapcsolatos információkat az alkusz részére kiadja. 
 

3. A Megbízási szerződés időtartama és megszűnése 
 

3.1  A Megbízó vállalja az 2.2 pont szerinti tevékenységek ellátására kizárólagosan az Alkuszt bízza meg és a jelen szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak, 
ügynöknek, többes ügynöknek nem ad megbízást a megbízásban foglalt tevékenységek ellátására.  

 

3.2  A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre és mindaddig érvényben van, míg a közvetített és/vagy gondozásba vett szerződések érvényben vannak, vagy míg a 
megbízó és alkusz e szerződést fel nem bontják. A jelen Megbízási Szerződés nem módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg szóban és a jelen 
Szerződésben foglalt bármely rendelkezés nem tekinthető lemondottnak vagy módosítottnak a Felek kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.  

 

3.3  A Szerződést írásban, 60 napra bármelyik fél jogosult felmondani. Megbízó felmondása esetén köteles helytállni az Alkusz útján már elvállalt kötelezettségekért. A 
felmondási időt a felek elegendőnek tekintik ahhoz, hogy a Megbízó a megbízás felmondása esetén az ügyei viteléről gondoskodni tudjon. 

 

3.4     A felmondást a Felek Szerződésben megjelölt címére ajánlott – tértivevényes postai küldeményként kell megküldeni 
 

4. A Felek jogai és kötelezettségei 
 

4.1  A Megbízó köteles a Szerződés alapján közvetített biztosítási szerződéshez szükséges adatokat megadni. Az adatok, dokumentumok, nyilatkozatok, vagyonértékek 
valóságáért és jogszerűségéért a Megbízó felel, a téves adatok és nyilatkozatokból eredő károkért Alkusz felelősséget nem vállal (pl.: kárelőzmény adatok, 
vagyonértékek, cím, számlaszám, tulajdonjog, és ezek változásának be nem jelentése, díjfizetés elmulasztása, védelmi rendszer megfelelősége, stb.) 

 

4.2    A megbízó vállalja, hogy a biztosítások alapjául szolgáló adatok változásáról haladéktalanul értesíti a Megbízottat, vagy a biztosítót 
 

4.3  Az Alkusz kötelezettséget vállal arra, hogy a 2003. évi LX. Törvény (Bit.) alapján a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során – azoktól a 
biztosítóintézetektől, melyekkel jelen Szerződés aláírásának időpontjában közvetítői tevékenységre irányuló szerződéssel rendelkezik - kielégítő mennyiségű, a 
piacon hozzáférhető biztosítási ajánlatot elemez és mutat be szerződéskötés előtt a Megbízónak. 

 

5. Panaszkezelés 
 

 Fogyasztói panasz esetén a Megbízó telefonon, faxon, e-mailen vagy postai úton tehet bejelentést. 
 

 Személyes panaszügyintézés helye: 1095 Budapest, Mester u. 48-52. 
 

Nyitva tartás: Hétfő és kedd: 10:00-16:00, szerda: 10:00-15:30, csütörtök: 10:00-16:00, Péntek: 10:00-13:30, szombat és vasárnap zárva. 
 

Telefon: 06-1-219-5182, 06-1-219-5183 Fax: 06-1-216-0378 
 

Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester u. 48-52. 
 

E-mail: panaszkezeles@meritumalkusz.hu 
 

6. Vegyes rendelkezések 
 

6.1  A Megbízott kijelenti, hogy biztosításközvetítői tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásba 
vételhez kötötten végzi illetve a 2014. évi LXXXVIII. törvényben előírt felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik 

 

6.2 Az Alkusz minden biztosításközvetítéssel foglalkozó munkatársa szerepel a biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartásában, mely a biztosításközvetítői regiszter 
(https://apps.mnb.hu/regiszter/) alatt ellenőrizhető.  

 

6.3  A Felek jogviszonyára a jelen megbízási szerződésben foglaltak, valamint az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a Bit. és egyéb hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

6.4 A Megbízó azonosítása az 1994. évi XXIV. tv. 2.§-ban előírt pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint a személyi azonosságát 
igazoló okmányai alapján megtörtént és adatai rögzítésre kerültek a Megbízási szerződésben. 

 

Alulírott megbízó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az aláírás előtt a MERITUM Biztosítási Alkusz Kft. főbb adatairól, felügyeleti szervéről, adatkezelés és adatvédelem 
legfontosabb szabályairól szóló Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató dokumentumot megkapta. Szerződési feltételeit és üzletszabályzatát teljes körűen 
megismerte és elfogadta és erre tekintettel, akaratával mindenben megegyezően írta alá. 
 

Kelt:   
 

 
 

 

Meritum Biztosítási Alkusz Kft  Szerződő / Megbízó 
 

https://apps.mnb.hu/regiszter/

