ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. Amely létrejött
Név: ………………………………………………………………...
született:…………………………………………………………….
lakcíme / székhelye: ……………………………………………...
képviseli:…………………………………………………………… (a továbbiakban Megbízó), valamint a
Reál Coop Biztosítási Bróker Kft.
Székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 20.; Iroda címe: 1074 Budapest, Dohány u. 20.; Cégjegyzékszáma: 01-09367668; Adószáma: 12012895-1-42; MNB nyilvántartási szám: 204121403984; önállóan képviseli: Bedő András
(a továbbiakban: Alkusz, Megbízó és Alkusz együttesen: Felek), az alulírott napon és az alábbi feltételekkel.
A biztosításközvetítést végző személy:……………………………………………………………….
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398§-406/A.§.
pontja szerinti független biztosításközvetítőnek minősül. Az Alkusz nem rendelkezik minősített befolyással egyik biztosítóban
sem, és egyetlen biztosító, illetőleg annak anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással az Alkuszban. A jelen
megállapodásból eredő károkért az Alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a Colonnade Insurance
S.A. Magyarországi Fióktelepe (kötvényszám: 2350014197) áll helyt. Az alkusz az értékesített biztosítási termékekre
vonatkozóan tanácsadást nem nyújt.
3. Az Alkusz a megbízási szerződésekre vonatkozó és annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben
(ÁSZF) nyújt részletes tájékoztatást a biztosítási szerződést illető szolgáltatásáról és az Alkusz javadalmazásról.
4. A Megbízó – jelen megbízási szerződés (Szerződés) alapján – megbízza az Alkuszt, hogy a Szerződés aláírásakor érvényben
lévő és a táblázatban felsorolt, valamint a Szerződés aláírásával létrejövő új biztosítási szerződései vonatkozásában adott
biztosítónál a Megbízó képviseletében eljárjon, a biztosítási szerződés(ek) kezelőjeként/közvetítőjeként megjelölésre
kerüljön, adott szerződéseket megvizsgálja, javaslatot tegyen - a Megbízó igényeit figyelembe véve - a biztosítási portfólió
aktualizálására. Jelen meghatalmazása alapján a Megbízó nyilatkozik, hogy a megbízás hatálya alá eső biztosítási
szerződéseket érintő káresemények kapcsán a Megbízott jogosult a kárral kapcsolatos információkat megismerni. Az Alkusz
a Szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.
Biztosító megnevezése

Kötvényszám

Módozat

5. A Szerződés annak aláírása napján válik hatályossá, mely határozatlan időre szól.
6. Az Alkusz a biztosító hozzájárulása, vagy a Megbízó felhatalmazása alapján jogosult a biztosítási díj(ak) átvételére, és a
biztosítóhoz történő továbbítására. Az Alkusz a Szerződés alapján nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg
átvételére.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megbízó internetes honlapján megtalálható, az ÁSZF-ben
szereplő, valamint a magyar jog, így különösen Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Megbízó a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, annak tartalmát
magára nézve kötelező erejűnek fogadta el. Megbízó nyilatkozik továbbá arról is, hogy az Alkusztól megfelelő tájékoztatást
kapott az ÁSZF, a Panaszkezelési szabályzatról. Jelen Megbízási Szerződés aláírásával elismerem, hogy adatkezelési
tájékoztatót elolvastam, megértettem elfogadtam. ÁSZF; Tájékoztatók Szabályzatok elérhetősége: www.realcoopbroker.hu
9. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése során felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés
úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezni nem tudnak, úgy a vitás kérdésben bírósághoz
fordulhatnak.
10. A Megbízó jelen pont elfogadásával felhatalmazza az Alkuszt, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltakkal összhangban rögzítse adatait az automatikus hírlevél
szolgálatra, és részére az Alkusz biztosítási, pénzügyi szolgáltatást közvetítsen postán, e-mail-en. A Megbízó e-mail-en,
levélben bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról. hírlevélre feliratkozom
11.Megbízó felhatalmazza Alkuszt és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz által közvetített, fenntartott, a Biztosítónál
nyilvántartott szerződéseinek és az azokhoz kapcsolódó kárügyeinek, szolgáltatási igényeinek az adataihoz,
dokumentumaihoz az Alkusz hozzáférjen és azok tartalmát megismerje abból a célból, hogy az Alkusz 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 az Alkusz irányába. Felek rögzítik, hogy a felhatalmazás és a biztosítási titok alóli felmentés nem terjed ki azon
egészségügyi adatokra, amelyek nem az Alkusz biztosításközvetítési tevékenysége folytán kerültek az Alkusztól a Biztosító
birtokába.
A jelen megállapodást a Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, két
példányban jóváhagyólag aláírják.
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…………………………….
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