Megbízási szerződés
a
GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
(Cg.: 01-09-066159,
regisztrációs szám: 204121401072
1119 Budapest, Vahot u. 6.)
a továbbiakban: Megbízott, részére

………………………………………………………………………..
Megbízó
Irányítószám:…………………………...........................
Település:…………………………………………………………
Utca, házszám:………………………………………………….
a továbbiakban Megbízó,
részéről

1.) AZ Uniqa Biztosító Zrt. és a Megbízó között aláírásra került keretszerződés a cochleáris implantáltak külső
beszédprocesszorának vagyonbiztosítási lehetőségének megteremtéséhez.
Megbízott, mint a Magyar Nemzeti Bank Felügyelete a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ által a fenti
számon nyilvántartásba vett, működési engedéllyel rendelkező független biztosítási alkusz.
2.) Megbízott a Megbízó igényeinek figyelembevételével az alábbi szolgáltatásokat vállalja:
 Megbízó un. cochleáris implantáltak külső beszédprocesszorához kapcsolódó biztosítási igényeinek
kezelése (ajánlatok befogadása, károk rendezésében alkuszi szakmai támogatás, kapcsolódó
adminisztráció segítése);
 a biztosítási szerződéseket kezelő biztosítótársasággal történő kapcsolattartás.
3.) A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megbízási szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi
információt – ide nem értve a szerződésszerű teljesítés érdekében és az ahhoz szükséges mértékben a
biztosítótársaságnak, kárrendezésben közreműködőknek történő adatszolgáltatást - üzleti titokként
kezelik.

4.) A megbízási szerződés az aláírás napján lép hatályba. Jelen megbízási szerződést a felek határozatlan
időre kötik azzal, hogy a megbízási szerződést bármelyik félnek jogában áll 30 napos felmondási idővel
évfordulóra, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül felmondani.
A megbízási szerződés évfordulója minden év május 15. / 00,00 óra
6.) Alkusz tájékoztatja továbbá a Megbízót az alábbiakról:
 A „2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítókról és biztosítási tevékenységről” rendelkezésének
megfelelően a Megbízott szakmai tevékenysége során okozott kárért a Generali Versicherung AG
(Ausztria), mint a Megbízott felelősségbiztosítója áll helyt,
 Megbízottat és tanácsadói munkatársait az illetékes hatóság nyilvántartja, amennyiben a Megbízó
észrevételt kíván tenni a Megbízott eljáró munkatársával szemben, azt a Megbízott ügyvezetőjéhez
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intézett írásbeli nyilatkozattal teheti meg. Az észrevétel eredménytelensége esetén a Megbízott a
hatóságnál (MNB) panaszt tehet a Megbízottal szemben.
7.) Felek elismerik a Megbízott által kezelt biztosításokkal kapcsolatos e-mailben történő ügybeli
kommunikációt, mint az írásos információcsere bizonyított és visszakereshető formáját.
8.) Amennyiben a Megbízottal, vagy más, a Megbízott által jelen megbízás szolgáltatásának teljesítésébe
bevont személy, mint alvállalkozó, alkalmazottaival vagy megbízottaival szemben kárigény merül fel és a
felelősség fentiekkel szemben megállapított, úgy a Megbízónak okozott felelősségi károk kártérítési
összegét a felek 300 millió Forint összegben limitálják káronként.
9.) Jelen szerződés magyar nyelven készült. Felek jogviszonyára a magyar jog, jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10.) Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2017.

……………………………………
Megbízó

Együttműködési megállapodás 2/2

…………………………………..
GrECo JLT Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
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