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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött,   
 
Szerződő neve: …………………………………………………………………………. címe: ………………………………………………….. 
 
 
/továbbiakban, mint Megbízó/ és a TE.I.B Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban, mint Megbízott között, alulírott napon és helyen. 
 
1. A Megbízó a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) szerint, kizárólagos megbízást ad a 3. pont szerint a Megbízottnak a Bit. 
szerint általa gyakorolható biztosításközvetítői tevékenységre, a Megbízott pedig az 1. pontban foglaltak szerint a megbízást elfogadja, amely kizárólagos. A 
Megbízó kijelenti és kártérítési felelőssége mellett szavatolja, hogy más megbízást/meghatalmazást a fent rögzített feladatok ellátására párhuzamosan nem adott/ 
nem ad ki, illetve nem tart fenn, visszavonja. Amennyiben ilyen megbízása korábban fennállt, azt a jelen megbízás időpontjára jogszerűen megszűntette.  
 
2. A Bit. rendelkezései alapján, a biztosításközvetítő köteles tájékoztatást nyújtani azon személyek részére, akik a biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosított 
vagy a szerződő fél pozíciójába kerülnek. A Megbízott független biztosításközvetítőként jár el. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott ezen megbízást 
tevékenysége érdekében, szükség szerint bemutathassa, felhasználhassa. 
 
3. A megbízás kiterjed a Megbízó, mint szerződő részére történő biztosítási szerződések létrehozására, illetve a Megbízó helyett a szerződéssel kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a meglévő biztosítási szerződések állományápolására, valamint a Megbízó képviseletére. Megbízott a megbízás keretében jogosult az 
alábbiakra: Megbízó javára, illetve nevében megkösse a biztosítóval a Megbízó biztosítási szerződéseit; szakszerűen felmondja a Megbízó korábbi biztosítási 
szerződéseit; évfordulóra történő biztosítóváltásnál az előzménybiztosítónál történő teljes körű ügyintézésre; felmondások Megbízó nevében történő leadására, a 
Megbízó nevében és javára a kárbejelentést megtegye, a kárrendezési iratokba betekintsen, a kárügyben a Megbízót képviselje. 
 
4. A Megbízó jelen szerződés teljesülése és a Megbízott eredményes munkavégzésének elősegítése érdekében az alábbiakat vállalja: 
(i) Új biztosítási igényeiről folyamatosan értesíti a Megbízottat. (ii) Felelősséget vállal a biztosítási ajánlaton közölt adatok helyességért, valódiságáért. (iii) A 
biztosítások kezeléséhez, karbantartásához, illetve megkötéséhez adatokat szolgáltat, s ezen adatok változásáról folyamatosan értesíti a Megbízottat, betartja a 
biztosítási szerződésben meghatározott közlési és változás bejelentési kötelezettséget. (iv) Abban az esetben, ha a Megbízó által megkötött biztosítás a 
kockázatviselési kezdetétől számított 13 hónapon belül a Megbízó díj nemfizetése miatt megszűnik, és e miatt Megbízott a Biztosító által fizetendő, vagy fizetett 
jutaléktól elesik, úgy ezen jutalékot Megbízó köteles kártérítés címén Megbízottnak megfizetni. (v) Megbízó biztosítótársaságokkal a kapcsolatot a Megbízotton 
keresztül tartja. (vi) Megbízó köteles a más alkusztól, vagy biztosító üzletkötőjétől érkező biztosítási ajánlatot, illetőleg szakvéleményt Megbízott rendelkezésére 
bocsátani. Megbízó biztosítási ajánlatot jelen szerződés hatályban léte alatt kizárólag Megbízotton keresztül fogadhat el. Ennek megsértése esetén kártérítési 
kötelezettsége keletkezik. (vii) Megbízó a biztosítási díjak utalásáról, és a hozzá beérkezett kártérítési összegek befolyásáról 1-1 példány másolattal értesíti 
Megbízottat. 
 
5. A Megbízó és a Megbízott megállapodnak, hogy a szóbeli bejelentés, kérés, megállapodás nem érvényes. A Megbízott mindenkor a megbízó írásos kérése 
alapján jár el azzal, hogy határidőhöz kötött cselekményekre szóló megbízást csak a határidő lejáratát megelőző öt munkanapig fogad el. 
 
6. Jelen szerződés a biztosítási jogviszonyt nem érinti. Az abból eredő jogok és kötelezettségek továbbra is a biztosítási szerződés alanyait illetik és terhelik. A 
meg nem kötött biztosítási szerződések miatt a megbízónál keletkezett esetleges veszteségekért a Megbízottat felelősség nem terheli.  
 
7. Jelen Szerződés Felek között határozatlan időre szól, az aláírás napján lép hatályba. Megbízott és Megbízó kölcsönösen és nyomatékosan kijelentik, hogy jelen 
megbízásban érintett biztosítási szerződések tekintetében a megbízás megszüntetése, vagy visszavonása a biztosítási szerződések évfordulójára, 90 napos 
felmondási határidővel lehetséges. Amennyiben a Megbízotthoz a biztosítási évforduló előtt 90 nappal nem érkezik meg a felmondás, úgy azt legközelebb 1 év 
múlva teheti meg a Megbízó. Megbízó nem adhat megbízást más alkusz részére a szerződések biztosító társaságnál történő átörökítésére. A szerződés felmondása 
alapján, amelyet írásban kell a másik fél részére átadni, a szerződés a felmondás kézhezvételtől számított 90. napon szűnik meg.  
  
8. A Megbízott - a részére átadott dokumentumokat, információkat, amelyek a biztosítási szerződés közvetítésével kapcsolatban kerültek a tudomására -, a Bit. 
rendelkezései értelmében üzleti titokként kezeli. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény előírásai vonatkoznak a létrejött biztosítási szerződésekre. A biztosítási alkusz titoktartási kötelezettsége a 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott 
szervekkel kapcsolatban nem áll fenn. E szervezeteknek az alkusz az ügyfelek adatait adott esetben továbbítani köteles, ügyfelek erre vonatkozó írásos 
hozzájárulása nélkül is. Megbízó jelen szerződés aláírásával Megbízott felé feloldja a biztosítókat az őket terhelő titoktartási kötelezettség alól. Megbízottat a 
megbízás során tudomására jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli. 
 
9.  Megbízó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a biztosításokkal, kárrendezéssel valamint a biztosításokhoz kapcsolódó egyéb 
információkkal, tudnivalókkal kapcsolatban tájékoztató e-maileket küldjön Megbízó részére. Megbízó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Megbízót 
képviselő munkatársak nevét, a megadott mobil telefonszámokat, és/vagy e-mail címeket közvetlen üzletszerzés céljából biztosítási, felnőttképzési, kárrendezési 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok továbbítása érdekében a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsa és Megbízó részére 
elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, továbbá a postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett 
küldeményben gazdasági reklámot küldjön. 
 
10. A Megbízó tudomásul veszi azt, hogy a biztosítási díjnak a Megbízott által történt beszedése nem minősül a biztosító számlájára vagy pénztárába történő 
beérkezésnek. A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat a biztosítási szerződés(ek) körében esedékes biztosítási díj(ak) beszedésére, és a biztosítóhoz történő 
továbbításra. A Megbízó és a Megbízott között létrejött megbízás a konkrét biztosítási jogviszonyt nem érinti. Az abból eredő jogok és kötelezettségek a biztosítási 
szerződés alanyait illetik, illetve terhelik. A kártérítési összegek közvetlenül a megbízóhoz érkeznek. A Megbízott a szerződés teljes időtartama alatt kizárólagosan 
jogosult a szerződés kezelésére és a jutalékra.  Az alkuszi megbízási díj a biztosítási díjban benne foglaltatik (brokerage), ezért a Megbízó a Megbízottnak külön 
alkuszi díjazást nem kell, hogy fizessen. 
 
11. A Megbízó nyilatkozik továbbá, hogy az igényelt biztosítás(ok)hoz szükséges a Megbízott, illetve a biztosító(k) által megkért adatokat és információkat a 
legrövidebb időn belül, írásban a Megbízott rendelkezéséré bocsátja, ezek valóságáért és helyességért felelősséget vállal. A Megbízó a jelen megbízással a Bit. 
rendelkezéseinek figyelembe vételével kifejezi, hogy biztosítási szerződés létrehozására, módosítására, kezelésére irányuló tárgyalásait, tranzakcióit és levelezéseit 
kizárólag a Megbízott közreműködése mellett folytatja, illetve teszi meg, közvetlen kapcsolattartást a biztosítóval a megbízás teljesülése céljából nem folytat. 
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12. A közvetítői tevékenység során felmerült kárért a biztosításközvetítő felel. Megbízó kijelenti és kötelezi magát arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges 
kártérítési igénye esetén a Megbízott vezető tisztségviselő(i)jével szemben közvetlenül, vagy a Megbízott társasággal egyetemleges formában nem érvényesít 
kártérítési igényt, illetve ezen jogáról kifejezetten lemond. A biztosításközvetítő rendelkezik a törvényben előírt felelősségbiztosítással.  
 
13. A viták rendezésében a 2002. évi LV. törvénnyel létrehozott közvetítő eljárás is irányadó lehet. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy az 1997. évi CLV. számú 
fogyasztóvédelmi törvény18.§-ára hivatkozva fogyasztói jogainak érvényesítése érdekében békéltető testület eljárását is igénybe veheti, továbbá jogait bírósági 
úton is érvényesítheti. A mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 
 
14. A biztosításközvetítővel megállapodtam abban, hogy a tájékoztatást magyar nyelven nyújtja. A tájékoztató átvételét, a Megbízó aláírásával igazolja. A 
Megbízott jogosult – a Megbízó felhatalmazása alapján - a kockázat felmérésére, illetve a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésére és annak 
lebonyolításában való közreműködésre. A Megbízó hozzájárul, hogy az adott biztosító társaság adatait kezelje, s az ehhez szükséges dokumentumokat a Megbízott 
rendelkezésre bocsátja. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy részére hírlevél, vagy egyéb módon értesítést küldjön a Megbízott. A Megbízott kijelenti, hogy a 
biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során kielégítő mennyiségű – a piacon hozzáférhető – biztosítási szerződést elemzett, s evvel összefüggésben 
adott biztosítási szaktanácsot a biztosítási szerződés megkötéséhez. 
 
15. A Megbízó az adatvédelem legfontosabb szabályairól; különösen a személyes adatok védelméről, a biztosítási titokról, valamint az üzleti titokról szóló az Bit. 
4. § 12. pont, valamint 135-143.§-ában, az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve egyebekben a 
Ptk-ában megfogalmazottak alapján kaphat tájékoztatást.  
 
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ 
 
Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII. törvény törvénynek megfelel. A törvényben előírt tájékoztatási kötelezettség alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önt: 
Független biztosításközvetítő Alkuszként közvetlen és közvetett részesedéssel biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban nem 
rendelkezünk. Kérjük, hogy látogasson el honlapunkra, ahol cégünkről részletes tájékoztatást kaphat, megtalálja a szerződéshez szükséges jogszabályokat! 
Alkuszcégünk közvetítői rendszeresen részt vesznek oktatásokon és továbbképzéseken, így minden kolléga jogosult az adott módozat közvetítésére! 
Felügyeleti szervünk: a MNB (1013 Budapest Krisztina krt. 39. szám alatt található) E-mail címük: http://felugyelet.mnb.hu, ahol a biztosításközvetítőkről, azok 
felügyeleti nyilvántartásáról, engedélyéről a vonatkozó szabályokról és a fogyasztót védő fontos szabályokról tájékozódhat. Személyesen ezeket az adatokat 
irodánkban is megtekintheti. Amennyiben szakmai felkészültségünk és minden igyekezetünk ellenére hibát követnénk el és ez által kárt okoznánk Önnek, a károk 
fedezetéül a Generali Biztosító biztosítja részünkre a szakmai felelősségbiztosítást (390 M Ft/kár, illetve 585 M Ft/év limitekkel, 500e Ft önrész mellett) mely 
garantálja Önnek a teljes anyagi biztonságot. 
Tájékoztatjuk, hogy munkánkkal kapcsolatosan panaszt tehet első körben cégünknél: 1. Székhelyünkön (személyesen): 1211 Budapest, Szállító utca 3., 
Telefonon: 06 30 944 7421, fax száma: 061 276 4553e-mailben: : telek.andras@teib.hu / levélben vagy személyesen: (telefonon egyeztetett időpontban) 2. MNB 
Felügyelet: H-1534 Bp BKKP Postafiók: 777. 1013 Bp Krisztina krt. 39. 3. Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél (1088 Bp. József krt. 6.) www.fvf.hu  4. 
Békéltető Testületnél (1016 Bp. Krisztina krt. 99) e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu,  
  
NYILATKOZAT (az ügyfél-tájékoztatási kötelezettségről, valamint dokumentumok átvételéről)   
 
Aláírásommal elismerem, hogy a TE.I.B Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság által közvetített biztosítási ajánlat aláírását megelőzően 
megismertem az alkusz főbb adatait, tájékoztatást kaptam a felügyelet hatóságának megjelöléséről. Értesültem arról, hogy a szakmai tevékenysége során okozott 
kárért ki áll helyt. Panasztétel lehetőségéről, és annak elbírálására jogosult szervekről a biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartásáról, illetve a felügyeleti 
nyilvántartásban szerepeléséről, ideértve az ennek ellenőrzésére vonatkozó lehetőségek megjelölését is. Megismertem az adatkezelés és az adatvédelem 
legfontosabb szabályait. Elismerem, hogy az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítés során számomra kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető 
biztosítási szerződést elemzett, valamint felmerülő kérdéseim alapján pontosította az igényeimet és szükségleteimet. A szerződésben figyelmen kívül hagyott (nem 
biztosított) egyéb kockázati elemeket nem kívánom biztosítási fedezet alá vonni! Elfogadom azokat az indokokat, amelyek a közvetített biztosítási termékkel 
összefüggésben adott szakmai tanácsot alátámasztják. Sikeres és hosszú távú együttműködésünk reményében, köszönjük, hogy minket bízott meg szerződése 
közvetítésével! Az ajánlat aláírása előtt átvett dokumentumok: Nyilatkozat- Ügyfél tájékoztató (adatlap) Biztosítási feltételei / Termék összehasonlítás / 
Alkuszi megbízási szerződés / Adatvédelmi szabályzat 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt:……………………………    ………………………………..…                   ………………………………..…
  

                 Független biztosításközvetítő                                           Szerződő/Biztosított aláírása      


