Megbízási szerződés
(amely Azonosítási adatlapként is szolgál a 2007.évi CXXXVI. tv-ben előírt feladatok végrehajtásához)
Mely létrejött egyrészről:
Cégnév:
Székhely:
Adó/cégjegyzékszám:
Képviselő neve/ beosztása:
Születési hely, idő:
Képviselő lakcíme:
Azonosító okm. száma, típusa:
Kiállító hatóság neve, betűjele:
mint Megbízó, másrészről az:
Ensure Biztosításközvetítő Alkusz Kft., Adószám: 13776163-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-109042, Felügyeleti hatóság:
PSZÁF, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Felügyeleti engedély szám: E-II-202/2006, mint Megbízott, között az alábbi
feltételekkel:
1. A szerződő felek ezennel igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát egymás
felé megvizsgálták és igazolták.
2. Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó biztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei maximális módon
teljesüljenek a biztosítási piac lehetőségeinek kihasználásával.
3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára biztosítás közvetítői tevékenységet folytasson, illetve különböző biztosító
társaságoktól Megbízó írásban rögzített igényeinek megfelelő biztosítási ajánlatokat kérjen – ahol erre lehetőség vanbiztosítótársaságok versenyeztetése után. A jelenleg meglévő szerződésekkel együtt azokat véleményezze, értékelje, az
ajánlatokat a biztosítótársaságok felé továbbítsa, valamint a létrejövő és a korábban már létrejött szerződéseket kezelje, a
megbízó helyett és nevében teljes körűen eljárjon és káreseményeknél képviselje.
4. Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes.
5. A megbízási szerződés, annak aláírását követő év Január.01-i hatállyal, legkésőbb 60 nappal az évforduló előtt mindkét fél
részéről felmondható írásban.
6. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerződés másolatát a Megbízott a vele kapcsolatban álló
biztosítótársaságoknak átadja.
7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI
tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
8. Jelen megbízási szerződésre, illetve az ez alapján kölcsönösen szolgáltatott információkra, üzleti iratokra, a biztosítási
titoktartás szabályaira a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv., valamint a létrejött
biztosítási szerződésekkel összefüggésben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. tv.
rendelkezései vonatkoznak.
9. A Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott reklám és egyéb anyagain kapcsolatukra – annak tartalmának
felfedése nélkül – referenciaként hivatkozhasson, továbbá hozzájárul, hogy telefonszámát és elektronikus levelezési címét
a megbízott reklám és marketing célokra felhasználhassa. A megbízott ezzel összhangban vállalja, hogy idegen harmadik
személy részére ügyfele adatait, csak törvényes keretek között és indokolt esetben adja ki!
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