
M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

 

 

A Megbízó 

Neve:  Levelezési címe:    

Születési helye, ideje:  Cégjegyzék száma:  

Anyja neve:  Adószáma:  

Székhelye:  Számlavezető bankja:  

Telephelye:  Bankszámlaszáma:  

A Megbízó nyilatkozattételi és rendelkezési jogosultsága a jelen megbízási szerződés körében az alábbi 

felhatalmazott képviselője részéről áll fenn: 

Név:  Beosztás:  Sz. ig. szám:  

Anyja neve:  Szül. hely, idő:    

Tel.szám:  E-mail cím:    

A Megbízó nyilatkozattételre és rendelkezésre felhatalmazott és jogosult képviselője ezúton megbízza és 

egyben meghatalmazza az Alkuszt: 

Neve: Pannon-Safe Kft    Adószáma:11868033-2-02 

Székhelye: 7623 Pécs Rét u. 49   Számlavezető bank: K&H Bank Zrt 

Telefon, fax: 72/222-010    Székhely állama: Magyarország 

E-mail: info@okok.hu    Felügyeleti hatóság: PSZÁF 

Web: www.pannonsafe.hu    Felügyeleti engedély száma: 142/1999  

Cégjegyzékszáma: 02-09-066534 
 
mint Alkusz, Megbízó és Alkusz együttesen, mint Szerződő Felek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A Megbízó – a jelen szerződésben foglalt feltételekkel és terjedelemben – a biztosítási szerződésének 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 jelen megbízás alapján az Alkusz feladata 
•    a szóba jöhető biztosítótársaságok ajánlatainak bemutatása, 

•    a biztosítótársaságok ajánlatainak és biztosítási termékeinek elemzése, 

•    az objektív biztosításszakmai szempontok  mentén lefolytatott  piacelemzés alapján, javaslattétel a  Megbízó  feltárt 

biztosítási igényei alapján a legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat kiválasztására, és a kiválasztott biztosító és a 

Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés megkötésében való közreműködés. 

3.  A Megbízó,  mint a biztosítási  szerződés  szerződője, felhatalmazza a Megbízottat,  hogy  helyette  és nevében a 

jövőben teljes körűen eljárjon és 
•    a biztosítási szerződés megkötése, 

•    biztosítóváltás esetén a fenti a fennálló szerződés évfordulóra történő felmondása, 

•    a személyes adataim kezelésére vonatkozó tájékoztatás megismerésével, tudomásul vételével és 

•    hozzájáruló nyilatkozataim megtételével kapcsolatos, valamint igazolások beszerzése 

•    az adott biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat tekintve képviseletemben eljárva 

megtegye. 

4.  A Szerződő  Felek erre irányuló kifejezett megállapodása  és a Megbízó kockázatait  elvállaló  biztosító(k)  kifejezett 

hozzájárulása alapján a jelen megbízás kiterjed a biztosítási díjak beszedésére és a biztosító(k)hoz való továbbítására is. 

5.  A  Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a  szóba  jöhető  biztosítótársaságok  ajánlatainak  2.  pont  szerinti  elemzése  és 

kiválasztása  üzleti  stratégiájuk,  szakmai,  kárrendezési  és  adminisztratív  felkészültségük,  valamint  díjajánlatuk  és 

biztosítási feltételeik versenyképessége alapján történik. 

6.  A  Megbízó  vállalja,  hogy  a  jelen  megbízásban  foglaltak  eredményes  ellátása  érdekében  mindenkor  az  Alkusz 

rendelkezésére bocsátja az Alkusz által igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat és mindenben együttműködik 

az Alkusszal. 

7. Az Alkusz kijelenti és szavatolja, hogy a jelen megbízásban foglalt tevékenységek ellátásához  szükséges 
megfelelő hatósági (felügyeleti) engedéllyel és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. 

8.  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. 

9.  A  jelen  megbízás  határozatlan  időtartamra  szól  és  azt  a  Szerződő  Felek  közös   megegyezéssel,  bármikor 

megszüntethetik, illetve jelen megbízás rendes felmondással is megszüntethető bármelyik Szerződő Fél részéről. 

10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Corrigia Zrt a biztosítás kedvezményezettje a hitelszerződés fennállásáig 

és 100 ezer Ft feletti károk esetén engedményezetti nyilatkozat szükséges a kárkifizetéshez. 

11. A Megbízó vállalja, hogy a biztosítás díját évente átutalással teljesíti és hozzájárul, hogy az alkusz a 

díjelmaradásról a Corrigia Zrt-t értesítse. 

 
Kelt: 

 
……………………………………………………. ……………………………………………………. 

alkusz  megbízó 

mailto:info@okok.hu

