Értesítő Ügyfelek részére

(NÉV) RÉSZÉRE
(VÁROS)
(Utca/házszám)
(Irányítószám)

Tárgy: értesítés biztosításközvetítői állomány-átruházásról

Tisztelt (NÉV)!
A Director Delta Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1137 Budapest,
Katona József u. 25.; cégjegyzékszám: 01-09-663844; adószám: 12297944-2-41;
továbbiakban: DIRECTOR DELTA) képviseletében értesítjük Önt, hogy a Director Delta
Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. és a Dárius Kincse 2001 Biztosítási Alkusz Kft.
(1149 Budapest, Egressy út 60-68.; cégjegyzékszám: 01-09-697501; adószám: 12666391-242; továbbiakban DÁRIUS KINCSE) között 2018. április 24. napján létrejött állományátruházási megállapodás értelmében az Ön által igénybe vett biztosításközvetítési
szolgáltatásokat a DIRECTOR DELTA helyett a DÁRIUS KINCSE biztosítja Önnek/Önöknek.
Az állomány -átruházásra a DIRECTOR DELTA gazdasági tevékenységének tervezett
átalakítása miatt, abból a célból kerül sor, hogy a DIRECTOR DELTA Ügyfelei a továbbiakban
is az eddig megszokott színvonalon vehessenek igénybe biztosításközvetítői szolgáltatásokat.
Az alábbiakban az állomány átruházással kapcsolatos fontos információkat szeretnénk
megosztani Önnel:
1. A DIRECTOR DELTA és a DÁRIUS KINCSE közötti állomány -átruházásra a 2014. évi
LXXXVIII. a biztosítási tevékenységről szóló törvény 406/A § (1) -nek megfelelően
kerül sor. Az állomány átruházást a Magyar Nemzeti Bank a 2018. június 29. napján
kelt, 108321-10/2018 számú tudomásulvételi levelével jóváhagyta.
2. A DÁRIUS KINCSE a biztosításközvetítői piac aktív és dinamikusan fejlődő, független
résztvevője 2001 óta. A DÁRIUS KINCSE az állomány-átruházást követően a
legegyszerűbb hétköznapi biztosítási igényektől kezdve a lehető legkomplexebb
termékekkel és szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére szinte az összes hazai
Biztosítóval meglévő megállapodásokon keresztűl. A DÁRIUS KINCSE által kiépített
szolgáltatási infrastruktúra biztosítja az állomány-átruházással járó feladatok
hatékony és sikeres ellátását a már megszokott biztosításközvetítők segítségével.
A DÁRIUS KINCSE 2001 Biztosítási Alkusz Kft. több mint tizenöt éves szakmai múlttal,
független biztosításközvetítőként tevékenykedik Magyarországon. A DÁRIUS KINCSE
évek óta meghatározó tagsággal bír az egyik magyarországi szakmai szövetségben a
MABIASZ-ban (Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége). Évek óta szerepel a cég a szakmai

TOP100-as listában, előkelő helyen. Több mint harminc munkatársa van – köztük több
évtizedes tapasztalattal rendelkező, magasan képzett, szakmai körökben elismert tanácsadó.

A DÁRIUS KINCSE Ügyfelei számára kínált biztosításközvetítési szolgáltatásai lefedik a
klasszikus biztosításközvetítői tevékenység valamennyi területét, a lakossági
termékektől a vállalatok, intézmények teljeskörű igényéig.
Az elmúlt évek során a DÁRIUS KINCSE a biztosítás közvetítői szolgáltatás folyamatos
fejlesztése mellett mindig arra törekedett, hogy ügyfelei részére gyors és megbízható
információt biztosítson tanácsadóin keresztül az egyre bővülő és komplexebbé váló
biztosítási világhoz, kockázat csökkentéshez.
„A jó tanács kincset ér”
 tanácsadás
 aktualizálás
 biztosításkötés a DÁRIUS KINCSE szolgáltatási alapelvei.
A DÁRIUS KINCSE elérhetőségei:
székhely:

1149 Budapest, Egressy út 60-68.

telefonszám/fax:

+36-1-611-2899; +36-1-799-4214

elektronikus levélcím:

alkusz@dariuskincse.hu

honlap:

www.dariuskincse.hu

3. Amennyiben Ön a DIRECTOR DELTA által kezelt biztosítási szerződések
vonatkozásában 2018. július 10. napját követően a DÁRIUS KINCSE
biztosításközvetítői szolgáltatását kívánja igénybe venni, úgy Önnek az állományátruházással kapcsolatban teendője nincsen.
4. Abban az esetben, ha Ön a DIRECTOR DELTA által kezelt biztosításai vonatkozásában
2018. július 10.- napját követően a DÁRIUS KINCSÉ- től eltérő biztosításközvetítőt
kíván megbízni, úgy ennek feltétele, hogy Ön a jelen értesítő kézhezvételét követően
írásbeli nyilatkozatot („Elutasító Nyilatkozat”) juttasson el hozzánk, amely
egyértelműen tartalmazza az alább felsorolt elemek mindegyikét: az Ön neve, címe,
születési adata, az alkuszként kezelt szerződések kötvényszáma és az érintett
biztosító neve.
5. Amennyiben Ön jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet képviseletében tesz elutasító Nyilatkozatot, úgy a fenti 4. pontban
ismertetett követelmények betartása során kiemelten figyeljen különösen, de nem
kizárólagosan arra, hogy az Elutasító Nyilatkozat cégszerűen kerüljön aláírásra.
6. Tájékoztatjuk, hogy sem a DIRECTOR DELTA, sem a DÁRIUS KINCSE nem köteles Önt
az Ön által küldött Elutasító Nyilatkozat hibáiról, hiányosságairól értesíteni, és nem
köteles kezdeményezni Önnél az Elutasító Nyilatkozat Ön által történő javítását,
módosítását.
7. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön esetleges Elutasító Nyilatkozatát kizárólag
abban az esetben tudjuk figyelembe venni, ha az egyértelműen tartalmazza a fenti 4.
pontban felsorolt elemek mindegyikét, és a DÁRIUS KINCSE postacímére (1149
Budapest, Egressy út 60-68.) kerül megküldésre oly módon, hogy oda legkésőbb
2018. szeptember 01. napján ténylegesen megérkezik. A fentiekből következően
nem tudjuk figyelembe venni az Ön Elutasító Nyilatkozatát. ha azt Ön 2018.
szeptember 01. napján adja postára.

8. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem tesz Elutasító Nyilatkozatot, vagy az nem
tartalmazza egyértelműen a fenti 4. pontban felsorolt elemek bármelyikét, avagy az
Ön elutasító Nyilatkozata 2018. szeptember 01. -napját követően érkezik meg a
DÁRIUS KINCSE postacímére, úgy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében
úgy kell tekinteni, hogy Ön a DÁRIUS KINCSE biztosítási alkuszt és Általános
Szerződési Feltételeit elfogadta. Ebben az esetben az Ön által megkötött biztosítási
szerződések 2018. július 10. napját követően a DÁRIUS KINCSE kezelésébe kerülnek,
és azokra a DÁRIUS KINCSE Általános Szerződési Feltételeinek előírásai vonatkoznak.
9. Abban az esetben, ha Ön Elutasító Nyilatkozatot tesz, és az egyértelműen
tartalmazza a fenti 4. pontban felsorolt elemek mindegyikét, továbbá az Ön
Elutasító Nyilatkozata a DÁRIUS KINCSE postacímére (1149 Budapest, Egressy út
60-68.) legkésőbb 2018. szeptember 01. napján megérkezik, úgy ezzel Ön a
DIRECTOR DELTA alkuszi megbízását jogszabály szerint felmondta. A továbbiakban a
biztosítási szerződések kezeléséről Önnek kell gondoskodnia.
10. Tájékoztatjuk, hogy a DÁRIUS KINCSE Általános Szerződési Feltételeit
a) papír alapon a DIRECTOR DELTA székhelyén (1137 Budapest, Katona József u.
25.) és a DÁRIUS KINCSE székhelyén (1149 Budapest, Egressy út 60-68.)
tekinthető meg 2018. július 10. napjától.
a) elektronikus formában pedig a www.dariuskincse.huhonlapon tekinthető
meg, 2018. július 10. napjától.

Kelt: Budapest, ……………………………………...
Tisztelettel:

…………………………………………………….
tanácsadó

…………………………………………………….
DÁRIUS KINCSE 2001 Biztosítási Alkusz Kft.

