MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(a "Szerződés") amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről
(1) GranBróker Független Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 2500 Esztergom Királyszíve u.7; cégjegyzékszám: 11-09011097; PSZÁF engedély száma: E-II-652/2005; független közvetítői nyilv. szám: 205101348936, amely ellenőrizhető:
http://fogado.pszaf.hu/regiszter -oldalon, felelősségbiztosító Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe),
képviseletében: Szabó I. Gábor) mint biztosítási alkusz (továbbiakban az "Alkusz");
másrészről
(2)név/cégnév:…………………………………………………………anyja neve/adószám:…..……………………………….
lakcím/székhely:…………………………………………………………………………………………………………………..
születési hely, idő:………………………………………………………………………………………………………………..
mint megbízó (továbbiakban: a "Megbízó" vagy az "Ügyfél") között. Az Alkusz és a Megbízó továbbiakban egyenként a
"Fél", együttesen a "Felek".
1. A megbízás tárgya
A Megbízó megbízza, és meghatalmazza az Alkuszt, hogy helyette és nevében a jelen Szerződésben foglaltakkal
összhangban biztosítási ügyeiben, mint független biztosításközvetítő (alkusz) eljárjon
(a "Megbízás").
A Megbízás kiterjed különösen:
(i) a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a biztosítótársaságoktól a Megbízó részére díjajánlatok
beszerzésére;
(ii) a Megbízó által kiválasztott biztosítási ajánlat alapján a biztosítási szerződés biztosítóhoz történő közvetítésére;
(iii) a Megbízó nevében biztosítási szerződés megkötésére, továbbá, az ahhoz kapcsolódó biztosítási ügyek a jelen Szerződés
5. pontjában foglaltakkal összhangban történő teljes körű ellátására;
(iii) a Megbízó alábbiakban megnevezett biztosítási szerződéseinek ápolására és karbantartására:
Biztosító
Kötvényszám
Módozat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
a Megbízott állományába történő átadásához, ahhoz, hogy a jelen megbízást a megbízott munkája érdekében szükség
szerint bemutathassa, felhasználhassa, illetve ahhoz, hogy a szerződéseit kezelő biztosító szerződéseinek adatait a
Megbízott részére megadja.
2. A jelen Megbízás alapján az Alkusz a Megbízó érdekét képviselve jár el és tesz a fenti ügyekben - a Megbízóval
egyeztetett kérdésekben - nyilatkozatot.
3. A Megbízó a fenti tevékenység ellátásához szükséges és birtokában lévő adatokat az Alkusz tudomására hozza, és azok
helyességért helytáll.
4. Az Alkusz a Megbízónak a jelen Szerződésben foglalt Megbízás ellátásának ellenértékeként, a jelen Szerződésben foglalt
szolgáltatásokért költséget, díjat nem számol fel.
5. Az Alkusz feladatai
Az Alkusz a Megbízó nevében és képviseletében a jelen Szerződésben foglalt megbízás keretein belül eljárva jogosult
(I) a biztosítótársaságok ajánlatait a Megbízónak teljes körűen bemutatni;
(II) a biztosítótársaságok ajánlatait és biztosítási termékeit a biztosító társaságok üzleti stratégiája, szakmai, kárrendezési és
adminisztratív felkészültsége, valamint díjajánlata és biztosítási feltételeinek versenyképessége alapján a Megbízó részére
megfelelő és elégséges módon elemezni;
(III) az objektív biztosításszakmai szempontok mentén lefolytatott piacelemzés alapján, javaslatot tenni a Megbízó igényei
alapján a legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat kiválasztására;
(IV) az adott biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatot tenni,
(V) közreműködni a kiválasztott biztosító társaság és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés megkötésében;
(VI) amennyiben a jelen Szerződés alapján az Alkusz által megkötött biztosítási szerződés helyett a Megbízó másik biztosító
társaság biztosítására vonatkozóan kíván szerződést kötni ( a "Biztosítóváltás"), úgy az Alkusz jogosult a fennálló szerződést
annak évfordulójára tekintettel felmondani és az újabb biztosítási szerződést megkötni;
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(VII) a Felek erre irányuló kifejezett megállapodása és a Megbízó kockázatait elvállaló biztosító(k) kifejezett hozzájárulása
alapján a biztosítási díjakat beszedni és azokat a biztosító(k)hoz továbbítani.
(VIII) a Megbízó képviseletében káreseményt bejelenteni, kárszakértői szemlén jelen lenni, kárdokumentumokba betekinteni,
előzetes károkkal kapcsolatos információkat biztosítóktól beszerezni, megismerni.
6. A Megbízó kötelezettségei
A Megbízó vállalja, hogy a jelen Szerződésben foglaltak eredményes ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére
bocsátja az Alkusz által igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat, továbbá hogy Megbízás Alkusz általi teljesítése
érdekében együttműködik az Alkusszal.
7. Az Alkusz kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt tevékenységek ellátásához szükséges megfelelő
hatósági (felügyeleti) engedéllyel és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
8. Felek megállapodnak, hogy a Megbízó által tett valótlan vagy téves nyilatkozatból, vagy a szükséges dokumentumok
hiánypótlásának elmulasztásából eredő károkért az Alkusz nem vállal felelősséget.
9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti
titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli
korlátozás nélküli kötelezettséget ró a Felekre.
10. Adatvédelem
A Megbízó a jelen Megbízás aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes és különleges adatait az Alkusz a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak
betartásával teljes körűen kezelje és feldolgozás céljára az
1. SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest
Gábor Áron u. 80.; cégjegyzékszám: 01-09-720079; az "SK Trend") részére továbbá a
2. Nefriq Informatikai Szolgáltató Bt. (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 55. Cégjegyzékszám: 01-06-218879)
részére továbbítsa.
Az Alkusz köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Alkusz felel az adatbiztonsági szabályok betartásáért. Alkusz tájékoztatja Megbízót, hogy a mind a Alkusz, mind az SK
Trend, mind a Nefriq a Megbízó fenti adatait kizárólag a biztosítási szerződés közvetítése céljából kezelik. Az adatkezelés
zártan történik, az Alkuszon-, az SK Trend-en-, és a Nefriq-en kívül kívülálló nem ismerheti meg az adatokat. Az adatkezelés
határozatlan ideig tart azzal, hogy ha a biztosítási szerződés nem jön létre, úgy az Alkusz az adatkezelésre nem jogosult, és a
rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni. A Megbízó az Alkusz tájékoztatását jelen Megbízás aláírásával
tudomásul veszi.
11. Vegyes rendelkezések
(I) A jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba.
(II) A Megbízó 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. A Megbízó
e-mail-en, faxon, levélben bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról.
(III) A jelen Szerződést a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult indoklás nélkül
30 (harminc) napos felmondási idővel írásban, a Szerződés aláírásától számított évfordulóra felmondani.
(IV) A Felek minden, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitát békés úton, tárgyalás útján próbálnak meg
rendezni. A Felek megállapodnak, hogy bármely a jelen Szerződést érintő vagy abból eredő olyan jogvitát, amelyet nem
tudnak 30 (harminc) napon belül tárgyalás útján békésen rendezni, bíróság elé visznek az általános illetékességi szabályoknak
megfelelően.
(V) Bármely, a jelen Szerződésben nem rendezett kérdésre a magyar jogszabályok, így különösen a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről 2003. évi LX. törvény rendelkezései az irányadóak.
(VI) A jelen Szerződés nem módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg szóban és a jelen Szerződésben foglalt
bármely rendelkezés nem tekinthető lemondottnak vagy módosítottnak, kivéve azon Fél kifejezett írásbeli hozzájárulása
alapján, akivel szemben az adott lemondást vagy módosítást érvényesíteni kívánják.
(VII) A jelen Szerződést a Felek 2 (kettő) eredeti példányban írják alá.
Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt:
Megbízott
/ GranBróker Kft. /

Megbízó*
*amennyiben a megbízó nem természetes személy, képviselője:
név:…………………………………………………………….
anyja neve:……..………………………………………………
szem. azon. ig. sz.:….………………………………………….
lakcíme:………...……………………………………………...
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