Megbízási Szerződés
Alulírott : (név) …………………………………………………………………….…….., Címe ……………..……………………………..……………..………………. mint megbízó a jelen
nyilatkozat aláírásával visszavonásig megbízom a GranBróker Független Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Komárom-Esztergom
Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon Cg. 11-09-011097cégjegyzékszám alatt bejegyezve, Székhelye: H-2500 Esztergom, Királyszíve u.7., nyilvántartást
vezető,hatóság: MNB ( eng.sz.:E-II-652/2005. amely ellenőrizhető: http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses -oldalon, független
közvetítői nyilv. szám: 205101348936, amely ellenőrizhető: https://apps.mnb.hu/regiszter/ListCompany.aspx -oldalon, felelősség biztosító Colonnade
Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe), a továbbiakban GranBróker KFT., hogy az általam szolgáltatott adatok alapján a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 398.§. paragrafusában foglaltaknak megfelelően részemre a Magyarországon működő biztosítóktól,
pénzügyi intézményektől biztosítási-, pénzügyi- és befektetési ajánlatokat kérjen és a megbízó számára, a megbízó által választottat közvetítse ki. A
Megbízott jelen szerződésbe foglalt megbízást megbízási díj nélkül látja el és a Megbízott költségtérítésre sem jogosult.
Tájékoztatás:
A biztosítási díjnak az Alkusz által történő esetleges beszedése nem minősül a díj Biztosító részére történt befizetésnek. A GranBróker KFT. nem
tekinthető a biztosító képviselőjének, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot, fedezeti ígéretet nem tehet, fedezeti igazolást nem adhat ki, és nincs
felhatalmazása a biztosítási szerződések felmondásának elfogadására sem. A GranBróker KFT. közvetítésével kötött biztosítási szerződés létrejöttére
vonatkozó és a Ptk 537.§-ában szabályozott 15 napos elbírálási határidőt - mely idő alatt a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell
számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. A GranBróker KFT. által kalkulált biztosítási díj előzetes, a Biztosító által várhatóan
felszámításra kerülő díj, melyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.
Panaszkezelés: Fogyasztói panasz esetén a Megbízó telefon vagy postai úton tájékozódhat.
Telefonszám: 06-33/401-367

Levelezési cím: 2500 Esztergom, Bottyán J. u. 2.

Amennyiben Alkusz cégünk panaszkezelésével nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat: A fogyasztónak minősülő ügyfél fogyasztóvédelmi
rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon:
06-40-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu ; ügyfélkapun keresztül https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/); a szerződés létrejöttével,
érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető
Testülethez (levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest Pf:172.; telefon: 06-40-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu ;
ügyfélkapun keresztül vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhet eljárást. A
fogyasztónak nem minősülő ügyfél az előbb meghatározott bírósághoz fordulhat.
Adatvédelem:
A Megbízó a jelen Megbízás aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes és különleges adatait az Alkusz a személyes adatok védelméről
szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 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 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.
A megbízási szerződés a közvetített biztosítási szerződés érvényes létrejötte esetén felmondással-, a biztosítási szerződés bármilyen okból történő
megszűnése esetén automatikusan szűnik meg
Kelt:
…....………………………………

…....………………………………

Megbízott

Megbízó*
*amennyiben a megbízó nem természetes személy, képviselője

*A megbízó e-mail címe megadásával hozzájárul, hogy
a biztosításközvetítő a szerződésével kapcsolatban
adatokról, információkról továbbá akciós
lehetőségekről, aktualitásokról e-mailben tájékoztassa

szül.hely, idő…………………………………………………………………………………
an.:………………………………………………………..........................................................
szig.sz.:…………………………………………………………………………………………
tel.:….……………………………………………………………………………………………
e-mail.:…..…..…………………………………………........................................................

Ügyfél tájékoztató
Jelen szerződés aláírásával a megbízó kifejezetten elismeri, hogy a megbízott, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
valamennyi a Biztosítási Törvény (Bit) és a hatályos jogszabályok által előírt tájékoztatással ellátta, különös tekintettel az
alábbiakban megjelölt biztosítókról:
o Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

o Allianz Hungária Biztosító Zrt

o CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

o CIG Pannónia Életbiztosító Zrt.

o Colonnade Insurance S.A. Mo.-i Fióktelepe

o D. A. S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

o Európai Utazási Biztosító Zrt.

o Generali Biztosító Zrt.

o Genertel Biztosító Zrt.

o Goupama Biztosító Zrt.

o K&H Biztosító Zrt.

o KÖBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

o Magyar Posta Biztosító Zrt.

o MAPFRE Assistencia S.A. Mo.-i Fióktelepe

o MetLife Biztosító Zrt.

o Mondial Assistence/AWP P&C S.A. Mo-i Fióktelepe

o SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

o UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

o UNIQA Biztosító Zrt.

o WÁBERER Hungária Biztosító Zrt.

o Vienna Life Biztosító Zrt.

o……………..……………………………………………………..

valamint a megjelölt biztosítók
o gépjármű biztosítási,

o lakásbiztosítási,

o vagyonbiztosítási,

o felelősségbiztosítási,

o személybiztosítási,

o utasbiztosítási,

o életbiztosítási,

o jogvédelem biztosítási,

o ………………………………….

o…………………………………

termékeiről, továbbá elismeri, hogy minden felmerült kérdésére érthető, értelmezhető, teljes körű választ kapott.
Vonatkozó biztosítási feltételek papír alapú változatának átvételéről lemondok és egyben elektronikus
úton történő átadását kérem a ……………………………..……………....@............................................................címre.

Kelt:
……...……………………………
megbízó

