
 

 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről a Megbízó 

név/cégnév:      ………………………………………………………………... 

lakcím/székhely:        ………………………………………………………………... 

születési hely, idő/vállalkozás típusa/főtevékenységi kör:   ……………………………………………............................... 

édesanyja neve/vállalkozás nyilvántartási száma/cégjegyzékszám:  ……………………………………………............................... 

adóazonosító jel/adószám:      …………………………………………………………….….. 

képviseletre jogosult neve:     …………………………………………………………….….. 

e-mail címe:       ………………………………………………………………... 

telefonszáma:       ………………………………………………………………... 

másrészről az AGRIKUSZ ZRT. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45. 1/3., cégjegyzékszám: 06-10-000439) megbízott,  
továbbiakban Alkusz, mint független biztosításközvetítő között, az alábbi feltételekkel: 

A Megbízó a korábban írásban megtett tájékoztatás és igényfelmérést követően megbízza az Alkuszt és a nevében eljáró 
megbízott………………………………………….(természetes személy)  ………..………..………(Felügyeleti Nyilvántartási szám) 
………………………………………………(gazdálkodó szervezet nevében eljáró) biztosításközvetítőt a jelen megbízási 
szerződéssel valamennyi biztosítási szerződésének kizárólagos kezelésével, felülvizsgálatával, karbantartásával, továbbá a jelen 
megbízás szerződés keretében létrejövő új biztosítási szerződései megkötésének elősegítésére, biztosítási termékek ismertetésére, 
ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a biztosítási szerződések megkötésére, és kizárólagos kezelésével, ennek keretében 
a  biztosítási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében való közreműködéssel.  

Az Alkusz a megbízást elfogadja, a Megbízó biztosítási ügyeit a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 
LXXXVIII. törvény szerint látja el. A jelen megbízási szerződést az Alkusz nevében eljáró megbízott üzletkötő joghatályosan 
aláírhatja.  
 

Biztosító Módozat Szerződésszám Rendszám Éves díj 
     

     

     

 
Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával kéri a Biztosító(ka)t, hogy a fent nevezett szerződéseknél, a jelen szerződés 
aláírásának a napjától állománykezelőként az Agrikusz Zrt.-t, mint Alkuszt tüntesse fel, továbbá a biztosítási szerződéseknek 
a kezeléséhez szükséges minden információt az Agrikusz Zrt. Alkusz részére szíveskedjen megadni.  

 
A Megbízó kifejezetten nyilatkozik a Biztosító felé arról, hogy nem járul hozzá ezeknek az információknak más, szerződő 
feleken kívül álló, harmadik személynek (pl.: biztosító saját üzletkötői, más biztosításközvetítő) való kiadásához. A Megbízó 
felmenti a Biztosítót az Alkusz irányában a titoktartási kötelezettség alól.  

 
Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízási szerződés fennállása alatt, a szerződés tárgyát képező biztosítások tekintetében más 
közvetítőnek, biztosítási tanácsadónak vagy alkusz cégnek meghatalmazást nem ad, Biztosító Társaságot direkt módon nem keres 
meg. A megbízó kijelenti, hogy az élő biztosítást jelenleg kezelő biztosítás közvetítőtől a kezelésre vonatkozó jogosultságot és 
meghatalmazást, valamint a titoktartás alóli felmentő nyilatkozatát visszavonta, ezt a jelen megbízási szerződésének 
aláírásával igazolja is. 



 

 
Az Alkusz közreműködésével ajánlott, és a Megbízó által elfogadott biztosítási szerződéseket a Megbízó köti meg, és fizeti a 
biztosítási díjakat, és a biztosított jogosult a kockázati káresemény bekövetkezése esetén a biztosító teljesítésének átvételére. A 
felek megállapodnak abban, hogy az Alkusz tevékenységét a biztosítótól kapott javadalmazás alapján végzi, a Megbízó által a 
Biztosítónak fizetett biztosítási díj magába foglalja az Alkusz díjazását. A Megbízott a Megbízótól díjat, díjelőleget nem vesz át. 
 
Az Alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási 
szerződést elemezni. A jelen szerződés elválaszthatatlan része a tájékoztató és az igényfelmérő, aminek tartalmát a Megbízó jelen 
megbízási szerződés aláírását megelőzően megismerte és mindenben megértette, az abban foglaltak a valósággal megegyezőek.   
Megbízó által tett valótlan vagy téves nyilatkozatokból, vagy a szükséges dokumentumok, adatok hiánypótlásának elmulasztásából 
eredő károkért és következményekért az Alkusz felelősséggel nem tartozik. Megbízó a biztosítási szerződés létrehozása és 
tartama alatt köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalan tartalommal közölni minden olyan adatot, tényt, 
változásokat, amelyek a biztosítási szerződést érintik. A Megbízó változás bejelentési kötelezettségét 5 napon belül teljesíti. 
 
Az Alkusz a Megbízóval való előzetes egyeztetés és írásbeli megbízás alapján a Megbízó érdekében nyilatkozatot tehet az általa 
kezelt biztosítási szerződésekkel kapcsolatban. Az Alkusz köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, 
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. Az Alkusz a határidőhöz kötött cselekmények esetében instrukciót a Megbízótól a határidő 
lejártát megelőző nyolcadik napig fogadja el. 

 
A Megbízó jelen szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz a személyes és különleges adatait a biztosítási szerződéssel, 
létrejöttével, nyilvántartásával kapcsolatos a szerződés érvényességének, ill. az érvényesség lejártával a törvényi előírásoknak 
megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig nyilvántartsa és kezelje. Az Alkusz jogosult a Megbízó kockázatait kezelő Biztosítóhoz 
való adatainak továbbítására, ha az a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés 
megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges 
cél lehet.  
 
A jelen megbízási szerződésből eredő feladatok teljesítése során az Alkusz üzleti titokként kezeli és megőrzi a tudomására jutott 
biztosítási titkokat és köteles a biztosítási titkot mindazokkal megtartatni, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek.  
 
A megbízási szerződés az Alkusz által kezelt biztosítási szerződések biztosítási évfordulójának a napját megelőző 60 nappal 
korábban, szerződésenként, írásban mondható fel. Felmondás szabályszerű közlésének esetében az Alkusz a felmondást követő 30 
napon belül értesíti a Megbízóval szerződéses viszonyban álló biztosítót. Amennyiben az Alkuszhoz a biztosítási évforduló előtt 60 
nappal nem érkezik meg a felmondás, úgy a jelen megbízási szerződés csak egy év múlva, a biztosítási szerződés következő 
évfordulójával szűnik meg rendes felmondással. Amennyiben a Megbízó jelen megbízási szerződést szerződés szegő módon 
szünteti meg, úgy az Alkusz a Megbízótól igényt tarthat a szerződés biztosítási évfordulójáig képződő elmaradt jutalékára a tartós 
megbízási jogviszony szabályai szerint. Abban az esetben, ha a kizárólagosságra vonatkozó megállapodást a Megbízó nem tartja be, 
az Alkusz kötbér címén jogosult a Megbízótól a kizárólagossági megállapodás megszegésével létrehozott biztosítási szerződés éves 
állománydíjának 10%-ára. 
 
A Megbízó  □  hozzájárul/  □  nem járul hozzá, mint titokgazda, hogy Alkusz az adatait saját marketing céljaira felhasználja, az 
Alkusztól hírlevelet vagy termék ajánlatokat kapjon elektronikus címére vagy elérhetőségére. A hozzájárulás/korlátozás később 
írásban bármikor visszavonható vagy megadható. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyv, valamint a Biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármely vita esetén, amely a Megbízási 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, megszegésével, megszűntetésével, érvényesítésével vagy értelmezésével kapcsolatosan 
keletkezik, a Felek alávetik magukat az Agrikusz Zrt. székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességének. Ez a 
kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható akkor, ha a Megbízó a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint 
fogyasztónak minősül. 
 
A felek a jelen tájékoztatót, igényfelmérőt, megbízási szerződést a kötelezettségvállalás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén 
elolvasták, megértették és ezt követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. Aláírást követően egy példány 
megbízási szerződés a Megbízót, egy példány az Alkuszt illeti. 

Kelt: ……………………, 201…. év …………..……. hónap ……… nap 

 

 ……………………………      ……………………………. 

       Megbízó aláírása               Alkusz képviseletében 


