
 
Megbízási Szerződés 

 

 

mely létrejött egyrészről 
 

név:………………………………………………………. 

 

szül.hely és idő:………………………………………….. 

 

lakcím: …………………………………………………... 
 

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó  

és az Amero Biztosítási Alkusz Kft. /1201 Budapest Wesselényi u.28, tel/fax: 061-283-8631, cégj.sz: 01-09-

731017, felügyeleti szerve: MNB. nyilv.sz. II-308/2004., adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-521217/2012, 

kamarai nyilvántartási száma: BU13354914, mint megbízott, a továbbiakban Megbízott között az alábbi 

feltételekkel. 

 

1. Megbízó a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján megbízást ad a 

megbízottnak.  

Megbízott a megbízást elfogadja. A megbízó közreműködésével és jóváhagyásával a   szükséges 

biztosításokat megköti. 

2. A Megbízó, mint a biztosítási szerződés szerződője, felhatalmazza a Megbízottat, hogy helyette és nevében a 

jövőben teljes körűen eljárjon a jelen pontban felsorolt esetekben: 

• a biztosítási szerződés megkötése, kár esetén lehetőség szerinti segítség adása 

• biztosítóváltás esetén a fennálló biztosítási szerződés évfordulóra történő felmondása, aláírása 

• a személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatás megismerésével, tudomásul    

• vételével kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb hozzájáruló nyilatkozatok megtétele, valamint 

• igazolások beszerzése. 

• örökítésre kerülő szerződésnél, amennyiben másik alkusz a közvetítő vele a szerződést 

felmondom. 

3. Aláírásommal hozzájárulásomat adom, hogy az Alkusz az általam megadott e-mail címet a biztosító felé 

átadja. Egyben vállalom, hogy az e-mail címben, telefonszámban bekövetkezett változást 5 munkanapon 

belül írásban az Alkusz vagy a Biztosító tudomására hozom, mivel a biztosító a díjigazolást, kötvényt, 

megszűnési értesítőt az ügyfél által megadott e-mail címre küldi. 

4. Jelen megbízási szerződésről a megbízó tájékoztatja a biztosító intézeteket, vagy tájékoztatásra felkéri a 

megbízottat. 

E megbízás alapján a megbízott általános jogkörrel képviseli a megbízót a biztosítóintézetek előtt az általa 

kezelt, megkötött biztosítási szerződésekkel kapcsolatban. A megbízási szerződés tartama alatt a megbízott 

kizárólagos képviseleti jogkörrel rendelkezik a megbízó biztosítási ügyeinek intézése terén. A Megbízás 

kiterjed az szerződés átdolgozásaira is. 

Megbízó felhatalmazza Megbízottat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott által közvetített, 

fenntartott, a Biztosítónál nyilvántartott szerződéseinek és az azokhoz kapcsolódó kárügyeinek, 

szolgáltatási igényeinek az adataihoz, dokumentumaihoz  a Megbízott hozzáférjen és azok tartalmát 

megismerje abból a célból, hogy a Megbízott a biztosítási szerződésekből eredő Megbízói jogok és 

kötelezettségek teljesítése és lebonyolítása kapcsán a Megbízó nevében és javára teljes körűen eljárhasson 

Biztosító előtt. Ennek érdekében Megbízó a fent részletezett hozzáférési körbe eső, biztosítási titoknak 

minősülő adatok, információk tekintetében a Biztosítót felmenti a biztosítási titok megtartásának a 

kötelezettség alól a Megbízott irányába.  

Felek rögzítik, hogy a felhatalmazás és a biztosítási titok alóli felmentés nem terjed ki azon egészségügyi 

adatokra, amelyek nem a Megbízott biztosításközvetítési tevékenysége folytán kerültek a Megbízottól a 

Biztosító birtokába. 

5. A jelen megbízási szerződést a felek határozatlan időtartamra hozzák létre.  A jelen megbízási szerződést 

mindkét fél 30 napra, a naptári év végére indoklás nélkül jogosult felmondani. 

6. A jelen szerződés módosítására kizárólag a felek közös megállapodása alapján kerülhet sor. 

 

Megbízott a tudomására jutott adatokat üzleti titokként köteles kezelni. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 

törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

………………. , 2021…….hó…….nap 

 

 

……………………….                                     …………………… 

                       Megbízó                                                                         Megbízott 


