
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
Az Agrikusz Zrt. megbízásából eljáró….………………………….……………….……..………….….…… biztosításközvetítő a mai 

napon………………….. az alábbiakról tájékoztatja írásban a……………………………………………….…..……….… Megbízót. 

Az Agrikusz Zrt független biztosításközvetítő feletti szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el, (címe: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39. Telefon: +36-40-203-776 E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). Felügyeleti engedély száma: EN-II-
156/2010, felügyeleti nyilvántartási száma: 213112063964. Az Agrikusz Zrt és regisztrált biztosításközvetítőinek adatai az 
MNB, mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében szerepelnek. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB 
www.mnb.hu honlapján oly módon, hogy az igazolványát felmutató üzletkötőnek, aki jelen ügyben eljár, annak az Agrikusz Zrt 
neve alatt aktív státuszban nyilvántartott biztosításközvetítőnek kell lennie. Amennyiben nem aktív státuszban szerepel, nem 
jogosult a tevékenység végzésére az adott személy. 
Az Alkusz nem rendelkezik minősített befolyással egyetlen vele szerződésben álló biztosítóban sem, továbbá egyetlen 
biztosító sem rendelkezik minősített befolyással az AGRIKUSZ Agrár Alkusz Zrt.- ben. 
Fogyasztói panasz esetén a Megbízó a panaszkezelés rendjéről az Alkusz irodájában kifüggesztett és a honlapon közzétett 
tájékoztatóból, a www.agrikusz.hu internetes cím alatt, a +36-30/608-0628 telefonszámon vagy postai úton (6724 Szeged, Kossuth 
Lajos sgt. 45. 1/3. címre küldött megkereséssel) tájékozódhat. A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos panasz 
felmerülése esetén az Alkuszt bármikor megkeresheti, tájékoztathatja annak érdekében, hogy a panaszos sérelmére mielőbbi 
megoldást találjanak. Az ügyfél a panaszával a Pénzügyi Békéltető Testülethez (Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
levelezési cím:  H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172, telefon: +36-1-489-9700, e-mail: pbt@mnb.hu), a Magyar Nemzeti 
Bankhoz, vagy bírósághoz is fordulhat. 
Az Alkusz a „független biztosításközvetítői műhiba” elkövetésekor felelősséggel tartozik. Az Agrikusz Zrt. a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A szakmai tevékenység során okozott kárért és 
sérelemdíjért a biztosítási szerződését kezelő Allianz Hungária Biztosító Zrt. áll helyt. Az Alkusz felelősséggel tartozik 
alkalmazottai és megbízottjai által a Megbízónak szakmai hibából okozott kárért. 
Az Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, független biztosításközvetítő, ezért a biztosító nevében jognyilatkozatot nem 
tehet, és nincs felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító nevében való 
joghatályos fogadására, így a biztosítási szerződés felmondásának fogadására sem. A Megbízó jognyilatkozatai a biztosítóval 
szemben a biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a 
biztosító tudomásszerzésének. Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó kockázat 
elbírálási határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. 
Az Alkusz a Biztosítótól a Megbízónak járó összeget nem vehet át. Az Alkusz jelenleg 13 www.agrikusz.hu honlapon felsorolt 
Biztosítótársaságokkal áll szerződéses kapcsolatban, ezeknek a biztosítóknak az egymással versengő termékeit értékesítheti. 
Az Alkusz biztosításközvetítői alapos és személyre szabott díjmentes tanácsadást nyújtanak azon biztosítási termékekre, 
amelyeket értékesíthet az adott üzletkötő, az ajánlat elfogadását megelőzően. A biztosítási termékek az élet-, nem élet biztosítási 
ágakba tartoznak, valamint az összeg- és kárbiztosításokhoz, vagyon- és felelősségbiztosításokhoz, továbbá egészség-, nyugdíj- és 
balesetbiztosításokkal fedezetet nyújtó biztosítási termékek körébe.  
Az Alkusz tevékenységét a biztosítótól kapott javadalmazás alapján végzi, a Megbízótól díjat, díjelőleget nem vesz át, a 
Megbízó által a Biztosítónak megfizetett biztosítási díj magába foglalja az Alkusz díjazását.  
Az Alkusz a Megbízó megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, alapos és személyre szabott elemzés 
alapján tanácsadást nyújt. Az Alkusz elvégzi a biztosítási termékek ismertetését, ajánlását, az ezzel kapcsolatos felvilágosítások 
megadását, a biztosítási szerződések megkötését, lebonyolítását. A Megbízó kérésére közreműködik az esetlegesen bekövetkező 
károk biztosító részére történő bejelentésében, kárrendezésben, a kárbecslések ellenőrzésében, kárigények érvényesítésében a 
Megbízó érdekeinek megfelelően.  
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A tájékoztatót átvettem:        …………………………. 
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