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FOSTER Biztosítási Alkusz Kft.
MNB regisztrációs szám: 204121400936

Székhely: 5600 Békéscsaba Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/445-604, Fax szám: 66/321-352
E-mail: fosterkft@fosterkft.hu
Web: www.fosterkft.hu

ALKUSZI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött
Név:

Születési név:

Lakcím / Székhely címe:
Születési helye:

Ideje:

Azonosító okirat típusa:

Személyi igazolvány:

Anyja neve:

Útlevél:

Jogosítvány:

Telefonszám:

Száma:

E-mail cím:

Jogi személy esetén:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Képviseletre jogosult
Neve, beosztása:
Lakcíme:

Telefonszáma:

Születési helye:

Ideje:

Azonosító okirat típusa:

Személyi igazolvány:

Anyja neve:

Útlevél:

Jogosítvány:

Száma:

mint megbízó továbbiakban Megbízó, és a FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. A. lh. II.3. Adószám: 11043900-2-04,
Cégjegyzékszám: 04-09-002239, MNB regisztrációs szám: 204121400936) mint Megbízott, a továbbiakban Alkusz között az aluírott napon és az alábbi feltételekkel.
1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló,
2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398 §. - 406/A. §. pontjai szerint független
biztosításközvetítőnek minősül. Az Alkusz nem rendelkezik minősített befolyással egyik biztosítóban sem, és egyetlen biztosító vagy annak anyavállalata sem
rendelkezik minősített tulajdonlással az Alkuszban.
2. A Megbízó a jelen Megbízási Szerződés aláírásával megbízza az Alkuszt, hogy
az aláíráskor érvényben lévő, a mellékelt Örökítő nyomtatványon felsorolt,
valamint a Megbízási Szerződés aláírása után létrejövő új biztosítási szerződései
vonatkozásában adott biztosítónál a Megbízó képviseletében eljárjon, a biztosítási szerződések kezelőjeként, illetve közvetítőjeként megjelölésre kerüljön.
3. Az Alkusz - a Megbízó igényeit ﬁgyelembe véve – jogosult az Örökítő nyomtatványon szerepeltetett szerződéseket megvizsgálva javaslatot tenni a biztosítási
portfólió aktualizálására, valamint újonnan kötött biztosítási szerződések
megkötésének előkészítésére. A tevékenység kiterjedhet – a Megbízó képviseletében - a szerződés megkötésére, annak aláírására, a Megbízó igényeinek
érvényesítésében történő közreműködésre. Az Alkusz jelen Megbízási Szerződés
aláírásával a megbízást elfogadottnak tekinti.
4. Az Alkusz a Megbízási Szerződésre vonatkozó és annak elválaszthatatlan
részét képező Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) nyújt részletes tájékoztatást a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos szolgáltatásáról és az Alkusz
javadalmazásáról.
5. Az Alkusz az értékesített termékekre vonatkozóan tanácsadást nem nyújt!

6. A jelen megállapodásból eredő károkért az Alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi
Fióktelepe (kötvényszám: 4210000326) áll helyt.
7. A Megbízási Szerződés az aláírás napján válik hatályossá, mely határozatlan
időre szól.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Alkusz internetes
honlapján (www.fosterkft.hu) megtalálható, az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), az Adatkezelési- és Panaszkezelési Tájékoztatókban szereplő,
valamint a magyar jog, így különösen a Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013 évi V. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
9. A Megbízó a Megbízási Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az
Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), az Adatkezelési- és Panaszkezelési
tájékoztatóban foglaltakat megismerte, megértette és azok tartalmát magára
nézve kötelező érvényűnek fogadja el.
10. A Megbízó és az Alkusz kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás
teljesítése során felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel
kívánják rendezni. Amennyiben megegyezni nem tudnak, úgy már most kikötik az
Alkusz székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
11. Szerződő felek jelen Alkuszi Megbízási Szerződést elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt két példányban jóváhagyólag
írják alá.

Kelt:

...................................................................
Független Biztosításközvetítő

Megbízó

MNB reg. szám:

Foster Biztosítási Alkusz Kft.
MNB reg. szám: 204121400936

A Megbízó jelen pont elfogadásával hozzájárulását adja, hogy az Alkusz, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008.évi XLVIII. törvényben és a Reklamtv 6.§-a. alapján, a GDPR, az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadásról szóló 2011.évi CXII.
törvényben (Infotv) foglaltakkal összhangban rögzítse adatait és részére az Alkusz biztosítási, pénzügyi szolgáltatásokat közvetítsen.
postán:

telefonon:

e-mailen:

A Megbízó e szolgáltatásról bármikor leiratkozhat!

...................................................................
Megbízó

