TELJES KÖRŰ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A Megbízó
Neve:

Levelezési címe:

Születési helye, ideje:

Cégjegyzék száma:

Anyja neve:

Adószáma:

Címe/Székhelye:

Bankszámlaszáma:

A Megbízó nyilatkozattételi és rendelkezési jogosultsága a jelen szerződés körében az alábbi felhatalmazott képviselője részéről áll fenn (jogi személyiség esetén):
Név: ……………………………………………………………………………………… Beosztás: ………………………………………… Sz. ig. szám: …………………….
Megbízó nyilatkozattételre és rendelkezésre felhatalmazott és jogosult képviselője ezúton megbízza, és egyben meghatalmazza a Kőrös-Blank Biztosítási Alkusz Kft.-t.,
mint Alkusz (Megbízott) az alábbiak szerint. Megbízó és Alkusz együttesen, mint Szerződő Felek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel szerződnek:
Alkusz adatai:
Székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9.
Levelezési címe: 6201 Kiskőrös, Pf.: 57
Telefon, fax: +36 78 514-083
Cégjegyzékszáma: 03-09-107592

E-mail: iroda@korosblank.hu
Web: www.korosblank.hu
Felügyeleti hatóság: MNB
Felügyeleti nyilvántartási száma: 204121402624

Adószáma: 11863234-1-03
Számlavezető bank: Rónasági Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 52500075-11000688-00000000
Székhely állama: Magyarország

1. A Megbízó - a jelen szerződésben foglalt feltételekkel és terjedelemben - a biztosítási szerződéseinek megkötésével és az ahhoz kapcsolódó biztosítási ügyek teljes

körű intézésével bízza meg az Alkuszt. Az Alkusz a jelen szerződés aláírásával a megbízást elfogadja.
2. A megbízás az aláírásának napjától hatályos, és visszavonásig tart.
3. A meghatalmazás általánosan és teljes körűen vonatkozik a Megbízó által kezdeményezett minden biztosítási szerződésre. Jelen megbízás létrejötte előtti

szerződések esetén az alábbiakra is kiterjed a megbízás (csak örökítés esetén kitöltendő):
Biztosító/módozat

kötvényszám/rendszám

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. A jelen megbízás alapján az Alkusz feladata a szóba jöhető biztosítótársaságok ajánlatainak bemutatása, elemzése. Az objektív biztosításszakmai szempontok

mentén lefolytatott piacelemzés alapján feladata továbbá a javaslattétel a - Megbízó feltárt biztosítási igényei alapján - legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat
kiválasztására, a kiválasztott biztosító és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés megkötésében való közreműködést is beleértve. Minden létrejövő biztosítási
szerződés esetén további tájékoztatási céllal egy úgynevezett Ügyféltájékoztató dokumentum is átadásra kerül a Megbízó részére, amelynek átvételét a Megbízó az
aláírásával igazolja. Az Ügyféltájékoztatóban a Megbízott teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét a Megbízó részére. Ezen Ügyféltájékoztató a jelen szerződéssel
együtt értelmezendő és a jelen szerződés elválaszthatatlan része. Az Alkusz tájékoztatási kötelezettségének papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon is
eleget tehet, amennyiben a Megbízó ezt választja, és a jogszabályi feltételek teljesülnek.
5. A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat (Alkuszt), hogy helyette és nevében a jövőben teljes körűen eljárjon biztosítási szerződései kapcsán. A biztosítási

szerződések előkészítéséhez, jelzálog/társbiztosítotti engedményezéséhez, megkötéséhez, évfordulós/közös megegyezéses megszüntetéséhez és
átkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat tekintve a Megbízó képviseletében a Megbízott eljárhat, a Megbízó által előadott szándékkal egyező
tartalommal ezen nyilatkozatokat megteheti. Jelen megbízás teljes körű kárügyintézésre, kárigények érvényesítésére is kiterjed.
6. Megbízó elfogadja, hogy az Alkusz környezetvédelmi és adatbiztonsági okokból fokozatosan áttér a digitális aláírási, hitelesítési és dokumentumtárolási

folyamatokra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a létrejövő szerződések kapcsán az Alkusz a saját példányokat (ajánlati dokumentáció, alkuszi megbízás,
ügyféltájékoztató, igényfelmérő és egyéb dokumentumok), illetve a biztosítók felé továbbított fenti dokumentumok biztosítói példányai esetében akár csak
digitálisan tárolt formában őrzi meg a dokumentumokat. Az ügyfélpéldányt továbbra is kérheti a Megbízó papír alapon, térítés mentesen. A Megbízott a Megbízó
helyett és nevében digitálisan aláírhatja az ajánlatot, amely esetben a papír alapú ún. ügyfél példányon az aláírási mód toll al történt, az alkuszi és biztosítói digitális
példányok digitális aláírással vannak ellátva, amely eltérést és eljárási módot a Megbízó kifejezetten elfogad, a Megbízó a digitális aláírással ellátott
dokumentumokat eredetinek és az általa papír alapon aláírt irattal egyezőnek ismeri el.
7. A Megbízott a közvetített biztosítási szerződések után a biztosítóktól javadalmazásban részesül (melyet a biztosítási díj magában foglal), közvetett díjazás

keretében. Közvetlen díjazásra és költségtérítésre az Alkusz csak a felek előzetes megállapodása alapján lehet jogosult.
8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szóba jöhető biztosítótársaságok ajánlatainak elemzése és kiválasztása üzleti stratégiájuk, szakmai, kárrendezési és

adminisztratív felkészültségük, valamint díjajánlatuk és biztosítási feltételeik versenyképessége alapján történik.
9. A Megbízó vállalja, hogy a jelen megbízásban foglaltak ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére bocsátja az Alkusz által igényelt adatokat,

információkat, dokumentumokat és mindenben együttműködik az Alkusszal. Az Alkusz kijelenti és szavatolja, hogy a jelen megbízásban foglalt tevékenységek
ellátásához szükséges megfelelő hatósági (felügyeleti) engedéllyel és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik (Biztosító: Generali Biztosító Zrt. Szerződésszám: 95610980921978300). Megbízó elfogadja, hogy az Alkusz az általa okozott károkért felelősségbiztosításának limitéig vállalja a felelősséget ,
kivéve közvetett és következményi károkat, melyekért nem felel. Alkusz minden biztosításközvetítéssel foglalkozó munkatársa szerepel a
biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartásában, mely ellenőrizhető a https://intezmenykereso.mnb.hu/ weboldalon.
10. A Megbízott az alkuszi megbízás teljesítésére közreműködőket (~alvállalkozókat) is igénybe vehet, aki(k)ről a konkrét szerződésekhez kötődő

ügyféltájékoztató dokumentumban ad további tájékoztatást. Jelen megbízási szerződés aláírásával a Megbízott adatkezelővé válik. A megbízásban vállalt
feladatok teljesítése céljából a Megbízott jogosult a Megbízó személyes adatait és különleges adatait kezelni és harmadik személy (Ügyfél kockázatát elvállaló
Biztosító) részére továbbítani/továbbításhoz ügyfél nevében hozzájárulást adni, beleértve a biztosítási titoknak minősülő adatok körét is. A Megbízott az
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Szabályzatát
a
Megbízóval
a
jelen
szerződés
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(a
https://www.korosblank.hu/uploadfiles/doc/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalról is megismerhető, illetve minden ügyféltérben kihelyezésre került ), az
adatkezelési tájékoztatás megtörténtét a Megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri és igazolja.
11. A jelen szerződés aláírásával a Megbízó kijelenti és szavatolja, hogy más biztosítási Alkusz a jelen szerződésben foglalttal azonos, vagy ahhoz hasonló

tevékenység végzésére vonatkozóan nem rendelkezik általa kiadott alkuszi megbízással. A Megbízó egyúttal vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt más
biztosítási Alkusznak nem ad megbízást a jelen megbízásban foglalt tevékenységek ellátására.
12. Jelen megbízási szerződés határozatlan tartamú és bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja azt 30 napos felmondási határidővel. A Megbízó vállalja, hogy jelen

megbízási szerződés hatálya alatt a Megbízott által kezelt szerződései a megbízási szerződés visszavonását követő évfordulóval örökíthetőek el legkorábban, az
évfordulóig járó közvetett díjazás teljes összege a Kőrös-Blank Kft.-t illeti. Korábbi dátumra történő örökítés érvénytelen, az örökítésről a Megbízottat 15 napon
belül írásban értesíti. Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag írják alá.
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