MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről :
Név /szervezet rövid neve/…................................................................................................................
szervezet adószáma: ….........................................................................................................................
Székhely/lakhely:…..............................................................................................................................
Cég esetén képviselő: …...................................................................... , mint Megbízó, másrészről
az Agria Biztosítás Biztosítás Közvetítő Kft. / 3300.Eger, Kertész út 47 fsz.2, képviseletében Tóth
Béla ügyvezető/, mint Megbízott között az alábbi tárgyban és feltételekkel:

1.)A jelen szerződés aláírásával a Megbízó határozatlan időre kizárólagosan megbízza a Megbízottat
valamennyi meglévő és elkövetkezendő biztosításának teljes körű ügyintézésével és kezelésével, a
szerződéskötések előkészítésével és lebonyolításával, a biztosítókkal történő kapcsolattartással és
tárgyalásokkal. A jelen megbízás kiterjed a fedezeti kör, a díj, valamint a szerződés feltételeinek
vizsgálatára is.
2.)A Megbízott folyamatosan figyeli a biztosítási piacot, javaslatot tesz a Megbízó biztosítási
szerződéseinek legcélszerűbb, a Megbízó érdekeinek leginkább előnyös átalakítására, valamint az
egyeztetést követően megteszi a szükséges intézkedéseket a biztosítók felé.
3.)A Megbízó megbízza továbbá a Megbízottat, hogy javára új biztosítások megkötésére ajánlatokat
dolgozzon ki, valamint biztosítási ügyekben a Megbízó igényeinek megfelelően eljárjon a
biztosítóknál. Amennyiben valamely biztosító közvetlenül keresi meg a Megbízót ajánlatával, úgy a
biztosító társasággal való további tárgyalás csak a Megbízott bevonásával történhet meg.
4.)A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától kezdődően kizárólag a
Megbízotton keresztül érvényesíti biztosítási igényeit. A Megbízó a közte és a biztosítók közötti
közvetlen információkról a Megbízottat tájékoztatni köteles.
5.)A Megbízott eljárása során mindenkor a Megbízó érdekeinek megfelelően jár el. A jelen szerződés
hatálya alatt minden esetben (így különösen, de nem kizárólagosan káresemény bekövetkezése
esetén) szakszerű tájékoztatást ad a követendő eljárás menetéről, legjobb tudása és szakmai ismeretei
alapján a Megbízó érdekeit képviseli.
6.)Az egyes biztosítási szerződésekben minden esetben a Megbízó a szerződő fél, ennek megfelelően
aláírja az ajánlatot, fizeti a biztosítás díját és kizárólagosan jogosult a kártérítési összeg felvételére,
minden esetben a Megbízó a jogosult és a kötelezett.
7.)A jelen szerződés hatálya alatt a Megbízó más, biztosítással foglalkozó céget, alkuszt, vagy egyéb
személyt nem bízhat meg biztosítási ügyeinek intézésével.
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8.)A Megbízó a jelen szerződés aláírásával feloldja a biztosítókat - a Megbízott felé - az őket terhelő
titoktartási kötelezettség alól.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízás során tudomására jutott információkra, adatokra,
tényekre vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli, azokat a Megbízó előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül másoknak nem szolgáltatja ki.
9.)A Megbízott a Megbízó által kijelölt személy írásbeli utasításai alapján köteles eljárni. Határidőkhöz
kötött cselekményekre szóló megbízást a Megbízott csak a határidő lejártát megelőző 10., azaz
Tizedik munkanapig fogadhat el.
10.)A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott – amennyiben a jelen szerződést a Megbízott
képviseletében megbízási szerződés alapján eljárt képviselője kötötte – jogosult a jelen szerződés
aláírásától számított 30, azaz Harminc napon belül egyoldalú nyilatkozattal elállni.
11.)A jelen szerződésben rögzített szolgáltatásokért a Megbízó a Megbízottat díjazásban nem részesíti,
kivéve abban az estben, amennyiben a felek ettől eltérően írásban állapodnak meg.
Amennyiben a Megbízó a jelen szerződés 1., 4., és 7. pontjaiban vállalt kötelezettségét nem teljesíti,
úgy köteles megtéríteni a Megbízott számlákkal igazolt felmerült költségeit, valamint köteles
megfizetni a Megbízott részére az adott ügyletre vonatkozó a szerzési jutaléknak megfelelő összeget.
12.)A Megbízott tevékenységére szakmai felelősséget vállal, ennek biztosítása érdekében jogszabály
által előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
13.)A jelen szerződést a felek határozatlan időre kötötték azzal, hogy azt bármelyik fél felmondhatja a
Megbízó biztosítási szerződésének évfordulóját megelőzően 3, azaz Három hónapos felmondási
idővel.
14.)A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a Megbízottat, hogy a megbízás
teljesítése során a megbízás ellátásához szükséges mértékben a Megbízót a biztosítási ügyeiben
képviselje.
15.)A Megbízó a megbízott ügyféltájékoztatóját átvette, és elolvasta.
16.)A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv és a biztosítási
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény szabályait rendelik alkalmazni, és azon kérdések
elbírálására, amelyeket békés úton megoldani nem tudnak, az Egri Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

…………………………….200... év,……………………hó…….nap
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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A biztosítási törvény 37.§-a alapján, mint biztosítási alkusz az alábbiakról tájékoztatjuk:
17.)Cég neve:

Agria Biztosítás Kft.

18.)Cég székhelye:

3300 Eger, Kertész u. 47.

19.)Felügyeleti hatóságunk, ahová panaszával fordulhat:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, 114. pf:777
Tel: 06-1/4899-100

20.)Független biztosításközvetítőként dolgozunk.
21.)Felhívjuk figyelmét, hogy cégünknek, illetve cégünk képviselőjének átadott biztosítási díjak nem
minősülnek a biztosítóhoz beérkezettnek. Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlatok kockázat
elbírálására a Ptk. szerint a biztosítóknak 15 nap áll rendelkezésre, mely attól az időponttól indul,
amikor az ajánlat a biztosítóhoz beérkezett.
22.)A szakmai tevékenységünk során okozott kárért az Allianz Hungária Biztosító Rt-nél kötött szakmai
felelősségbiztosításunk alapján, ezen biztosítótársaság áll helyt.
23.)Felügyeleti nyilvántartási számunk:E-II/182/2008

