Megbízási szerződés
Alulírot (megbízó):
születési név:

lakcím/székhely:

anyja neve:

levelezési név:

szül. hely és dátum:

levelezési cím:

azonosító okmány száma:

cégjegyzékszám:

érvényességének vége:

cég esetén adószáma:

adóazonosító jel:

aláírásra jog. (cég esetén):

lakcímkártya száma:

telefonszám:

jogosítvány száma:

e-mail:

egyéb adat:
továbbiakban Ügyfél / Megbízó – az alábbiak szerint tartalommal megbízom a Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kf-t – a
továbbiakban Alkusz / Megbízot (iroda:1149 Budapest, Egressy út 60-68.; adószám:12666391-2-42, cégjegyzékszám: 01-09697501)

és

a

nevében

eljáró

biztosításközvetttt,

regisztrációs szám:

név

szerint:

-t,

hogy biztosítási ügyeim intézését: biztosítási igényeim- és szükségleteim

felmérését, szerződéseim előkészítését, létrehozását, valamint meglévő biztosításaim karbantartását, továbbá a képviseletemet a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló jogszabályok szerint lássa el. A biztosítási igényeim intézéséhez kapcsolódó
személyes adataim kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok.
I. Megbízásom biztosításközvettésre, ezen belül (a megfelelő részt kérjük jelölni!)
Díjkalkuláció begyűjtésére, készítésére:
Ajánlatétel továbbítására, szerződéskötésre:
Meglévő szerződés kezelésére, gondozására (részletezés II/2.):
Szerződésekkel kapcsolatos, érdekemben tet jognyilatkozat megtételére:

kérem
kérem
kérem
kérem

nem kérem
nem kérem
nem kérem
nem kérem

Kárral kapcsolatos információk, kárkimutatások bekérésére, közreműködésre kárrendezésben

kérem

nem kérem

A megbízás kezdete, amennyiben nem az aláírás napja:

, vagy eddig:

II.

Tartama határozatlan

Meglévt szerztdések gondozása

A megbízás az alábbi, már meglévő szerződésekre vonatkozik, aláírástól vagy etől a dátumtól:
biztosító

kötvényszám

módozat/terméknév

rendszám

éves díj/fz. Ütem

Megbízó kijelent, hogy a Biztosítónak engedélyezi a szerződéseivel és adataival kapcsolatos információk kiadását Megbízot
számára, a képviselete érdekében és kéri a Biztosítót, hogy az érintet szerződések kezeléséhez, gondozásához szükséges minden
információt Megbízot részére szíveskedjen megadni. Továbbá, a Megbízó kijelent, hogy ezen szerződésekhez másnak adot
korábbi megbízásait felmondta.
III. Alulírot Megbízó aláírásommal elismerem, hogy a jelen Megbízási szerztdéshez szorosan kapcsolódó Általános Szerztdési
Feltételek (ÁSZF), valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem, megértetem. Elérése: htps://dariuskincse.hu
IV. Marketing levél nyilatkozat (a megfelelő részt kérjük jelölni!)
Ügyfél / Megbízó hozzájárul / nem járul hozzá , hogy adatait a Megbízot saját marketng céljaira felhasználja, továbbá
hozzájárul /
nem járul hozzá a Megbízotól érkező elektronikus levelek fogadásához.
V. Alulírot Megbízot a megbízást eloogadja. A Megbízás akkor érvényes, ha a biztosításközvettt is aláírta.
Kérjük, hogy a Megbízási szerződést eredet, aláírt példányban is jutassa vissza részünkre.
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A Megbízot biztosítási alkusz, mint független biztosításközveítő cég, cégszerű jegyzésére annak ügyvezetője jogosult.
Megbízot biztosításközveítő, jelen szerződés alapján, a tevékenysége során a Megbízót képviseli.



Az Alkusz a biztosításközveítőknek fényképes, sorszámos igazolványt bocsát ki, és nevük elérhető a
htps://apps.mnb.hu/regiszter/ oldalon a biztosításközveítői regiszterben, valamint a cég saját weboldalán:
htps://dariuskincse.hu is megtalálható.



Jelen szerződés a biztosítási jogviszonyt nem érint, az abból eredő jogok és kötelezetségek továbbra is a biztosítási
szerződés alanyait illetk és terhelik! A Megbízot nem tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében
jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a
biztosító nevében való joghatályos fogadására, így a biztosítási szerződés kötése vagy felmondásának fogadására sem! A
Megbízó jognyilatkozatai a biztosítóval szemben a biztosító szervezet egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá,
a Megbízot tudomásszerzése nem tekinthető a biztosító tudomásszerzésének!



A biztosítási díjnak a Megbízot által történt beszedése nem minősül a díjnak a biztosító számlájára történő beérkezéssel
azonosnak. A Megbízot a biztosítási díjat továbbítja, utalja, vagy befzet a biztosítók által rendszeresítet csekken a
biztosító társaságoknak. (ÁSZF V. pont 8. oldal)



A Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kf-t és annak képviselőjét a tudomására jutot és az ügyfél személyes
körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint szerződéseire vonatkozó adatok tekintetében (biztosítási ttok) ttoktartási
kötelezetség terheli. A Megbízot köteles betartani a biztosításközveítői tevékenységére vonatkozó törvényi előírásokat,
különös tekintetel az adatkezelésre, adatnyilvántartásra, pénzmosásra, valamint az etkai kódexre vonatkozókat. (ÁSZF
VIII. pont)



A megbízás felmondása mindkét fél részéről a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 30 nappal írásban lehetséges.
Fentek alól kivételt képez, ha felek közös megegyezéssel bontják fel a szerződést. A Megbízás felmondása a másik félhez
igazolható módon megküldöt és érvényesen aláírt eredet nyilatkozatal szabályos. (ÁSZF III. pont 7. oldal)



Felek megállapodnak, hogy Megbízó az ajánlatételkor és a biztosítási szerződés tartama alat köteles a Megbízotal a
valóságnak megfelelően, hiánytalanul írásban közölni minden olyan adatot, tényt, változásokat, amelyek a biztosítási
szerződést érintk. Ennek megsértéséből eredő károkért a Megbízot nem tartozik helytállással! (ÁSZF VI. pont 9. oldal)



A biztosítási szerződések előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért Megbízot külön megbízási díjat nem
számít fel. (ÁSZF IV. pont 7. oldal)



Amennyiben a Megbízó jogos indok nélkül mondja fel a jelenlegi megbízást, miután már a Megbízot az ajánlat tételi
feladatát elvégezte, igényt tarthat az addig elvégzet tevékenység alapján annak díjára!



Megbízot nem tartozik felelősséggel a biztosítási káresemény kapcsán felmerült, a biztosítók szerződésszerű
magatartásában nem térült kártérítési igényekért!



Cégünk Ügyféltájékoztató anyagát e-mailben küldjük ki Megbízóink részére és weboldalunkon valamint irodánkban is
tájékozódhat tartalmáról.



Jelen szerződésben nem szabályozot kérdések tekintetében a Ptk. és a Bit. megbízásra vonatkozó rendelkezései az
irányadók.



Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Ennek
sikertelensége esetén kikötk a Budapest Kerület Bíróságok kizárólagos illetőségét. (ÁSZF VII. pont 11. oldal)



Megbízó aláírásommal elismerem, hogy ezen Megbízási szerződés mindkét oldalát elolvastam, igényeimet megfelelően
megjelöltem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A valótlan adatok közlése a közlési kötelezetség
megsértésének minősül, az ezekből adódó anyagi károkért az alkusz cég nem felel. A megbízási szerződésből 1 példányt
átvetem.



A megbízási szerződésben megadot adataiban történő változást 10 munkanapon belül a biztosításközveítőjének jelezze.



Panaszkezeléssel kapcsolatos inoormáció: Írásban: Dárius Kincse 2001 Kf. 1149. Bp., Egressy út 60-68. Telefonon minden
nap, 8:-16:30 közöt. Hetente 1 alkalommal, csütörtökön 8:00-20:00-ig hosszítot ügyelet a: +3620-282-7940-es
telefonszámon. Elektronikus úton: panasz@dariuskincse.hu (részletesen: ÁSZF VII. pont 10. oldal)

Kelt:

(hely) 20

,

……………………………………………………........

…………………………………………...……

……………………………………………………………………

Megbízó / Ügyfél

Biztosításközveítő

Megbízot: Dárius Kincse 2001 Kf.
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