
Megbízási Szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről 

Társaság neve :   

adószám   :  

Képviselő neve:   

székhely  :  

telefon:  

 email :   

továbbiakban mint megbízó 

Másrészről a Bázis Biztosítási Alkusz Kft. 3530 Miskolc, Király út 4. fsz/1. (adószám: 
10683912-1-05,  

cégjegyzék szám 05-05-001623 MNB nyilvántartási szám: 205030316077 A nyilvántartási 
számot az MNB Biztosításközvetítői regiszterében ellenőrizhető 
https://apps.mnb.hu/regiszter/  továbbiakban mint megbízott. 

1, A megbízó jelen szerződés aláírásával határozatlan időre megbízza a megbízottat, hogy az 
elkövetkezendő biztosításainak teljes körű ügyintézésével, kezelésével szerződések 
előkészítésével, megkötésével a kárbejelentéssel ,kárügyintézéssel  biztosító társaságoknál 
eljárjon, kapcsolatot tartson és tárgyaljon. 

2, Megbízott vállalja , hogy a megbízó biztosítási igényeit felméri és az igényfelmérésnek 
megfelelői biztosítói ajánlatokat elemzi és bemutatja a megbízónak.  A megbízott 
tevékenysége a megbízó felé ingyenes. 

3. Megbízó vállalja , hogy minden a biztosítási szerződéssel kapcsolatos változást, 
információt a megbízó tudomására hoz. 

4, Sem a biztosításközvetítő sem a  Bázis Alkusz Kft nem rendelkezik minősített befolyással 
egy biztosító társaságban sem, illetve a Bázis Alkusz Kft ben sem rendelkezik egy biztosító 
társaság sem tulajdonnal sem minősített befolyással. A felmerült panaszokat a levélben Bázis 
Alkusz Kft 3530 Miskolc Király út 4 fsz/1 telefonon +3646506692 emailben 
panasz@biztositobazis.hu email címen. Amennyiben panaszkezelésünk nem elégítette ki úgy  
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást 

kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; 

telefon: 06-40-203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/); a szerződés létrejöttével, érvényességével, 

joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival 

kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Pénzügyi 

Békéltető Testület 1525 Budapest Pf: 172.; telefon: 06-40-203-776; e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül vagy a polgáriperrendtartás szabályai szerint 

a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhet eljárást. A 

fogyasztónak nem minősülő ügyfél az előbb meghatározott bírósághoz fordulhat  

 

https://apps.mnb.hu/regiszter/
mailto:panasz@biztositobazis.hu


A Bázis alkusz Kft szakmai felelősségbiztosítója : AIG Europe Limited Magyarország 

Fióktelephelye Biztosításközvetítő tevékenységét független biztosítás közvetítőként végzi. A 

biztosítási szerződésekkel kapcsolatban csak a szerződés közvetítője csak a Mondiál, Vienna 

Life , AIG biztosítók utasbiztosítási díjának átvételére jogosult a biztosításdíj összegéig. 

3, A felek kötelezik magukat, hogy tudomásukra jutott biztosítási szerződéssel kapcsolatos 
információkat biztosítási titokként kezeli. Ezt a kötelezettséget időbeli korlátozás nélkül 
mindkét fél megtartja. 

5, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és Bit. 
szabályai érvényesek 

Biztosító társaság Kötvényszám 

  

  

  

6.  A biztosítási szerződéssel kapcsolatos adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

7, Jelen szerződést a felek  elolvasták  és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 

 Miskolc ,               év          hó        .nap 

 

…………………………………………………. 

Megbízó 

 …………………………………………………. 

Megbízott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


