
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  

Cégnév:………………………………………………………………………………….….……….…………..… 

Székhely:…….………………………………………………………………………………..…….…………….. 

Cégjegyzékszám:………………………………….Adószám:..……..…………………..TEÁOR:…..………. 

Képviseli:…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………E-mail:………………………………………………………..… 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről az  
Octagram Consulting Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1173 Budapest, Esztena u. 3. A. ép. fszt. 2. 
cégjegyzékszám: 01-09-271927 
adószám: 25382222-2-42 
képviseli: Dr. Farkas Lajos Csaba ügyvezető 
mint megbízott (a továbbiakban Alkusz),  
mint független biztosításközvetítő között az alábbi feltételekkel:  
 

1. A Megbízó megbízza az Alkuszt a jelen megbízási szerződés aláírásakor fennálló biztosítási 
szerződéseinek felülvizsgálatával, kezelésével, karbantartásával, továbbá a jelen 
megbízásiszerződés keretében létrejövő új biztosítási szerződései megkötésének 
előkészítésével és kezelésével, ennek keretében a biztosítási szerződésből eredő jogok és 
kötelezettségek teljesítésében való közreműködéssel 

 
2. Az Alkusz a megbízást elfogadja, a Megbízó biztosítási ügyeit a biztosítási tevékenységről 

szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerint látja el. 
 

3.  Az Alkusz tevékenységét a Megbízó felé díjmentesen végzi.  

 

4. A Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával kéri a Biztosítót, hogy a fenti biztosítási 

szerződéseknél, a jelen szerződés aláírásának a napjától állománykezelőként az Alkuszt 

tüntesse fel, és ezeknek a szerződéseknek a kezeléséhez szükséges minden információt az 

Alkusz részére szíveskedjen megadni. A Megbízó nem járul hozzá ezeknek az 

információknak más, szerződő feleken kívül álló, harmadik személynek 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 ki. Kijelenti, hogy a biztosítást jelenleg kezelő biztosítás közvetítőtől 

a kezelésre vonatkozó jogosultságot és meghatalmazást visszavonja. 

 

5. Az Alkusz közreműködésével létrejött biztosítási szerződéseket a Megbízó köti meg, és fizeti 

a biztosítási díjakat, és Megbízó jogosult a kockázati káresemény bekövetkezése esetén a 

kártérítési összeg átvételére. 

 

6. 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. 

 



7. Az Alkusz a Megbízó kérésére közreműködik az esetlegesen bekövetkező károk biztosító 

részére történő bejelentésében, kárrendezésben, a kárbecslések ellenőrzésében, kárigények 

érvényesítésében a Megbízó érdekeinek megfelelően, díjazás nélkül. 

 

8. A Megbízó jelen szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz a biztosítási szerződéssel, 

létrejöttével, nyilvántartásával, a szerződés érvényességének, ill. az érvényesség lejártával 

kapcsolatban Megbízó személyes és különleges adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, 

a kötelező megőrzés idejéig nyilvántartsa és kezelje. Az Alkusz jogosult a Megbízó 

kockázatait kezelő Biztosítóhoz az adatok továbbítására, ha az a megbízási szerződés 

teljesítéséhez szükséges. Alkuszt a fent említett adatok kezelése során titoktartási 

kötelezettség terheli. 

 

9. A megbízási szerződés az Alkusz által kezelt biztosítási szerződések biztosítási 

évfordulójának a napját megelőző 30 nappal korábban, írásban mondható fel.  

 

10. Az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. törvény 378. §-a alapján 

tájékoztatja a Megbízót:  

 Az Alkusz a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján végzi tevékenységét. Felügyeleti  

engedélyének száma: H-EN-II-161/2015. Nyilvántartási száma: 215 121 622 642 

Az Alkusz feletti szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el, címe: 1013 Budapest, 

Krisztina krt. 39. Telefon: 06-40-203-776 E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. Az Alkusz nem 

rendelkezik minősített befolyással egyetlen biztosítóban sem, továbbá egyetlen biztosító sem 

rendelkezik minősített befolyással az Alkusz gazdasági társaságban. 

A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos panasz felmerülése esetén először a 

Megbízó az Alkuszt tájékoztatja, annak érdekében, hogy a panaszos sérelmére mielőbbi 

megoldást találjanak. Ezt követően megoldatlan problémájával a Pénzügyi Békéltető 

Testülethez (Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP 

Pf. 172, telefon: +361-489-9700, e-mail: pbt@mnb.hu), és a Magyar Nemzeti Bankhoz, vagy 

bírósághoz fordulhat.  

Az Alkusz a jogszabályi követelményeknek megfelelő szakmai felelősség biztosítással 

rendelkezik. A szakmai tevékenység során okozott kárért a biztosítási szerződést kezelő 

Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe áll helyt. 

 

11. Adatvédelem 

Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy jelen megbízás teljesítésével tudomására jutott 
biztosítási titkot a Bit. 379.§ (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott esetekben jogosult 
kezelni. A Megbízó jelen Megbízás aláírásával, vagy annak szkennelt, és e-mailben történő 
továbbításával, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Alkusz az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló általános adatvédelmi rendelet („a továbbiakban: GDPR”) előírásainak betartásával, 
teljes körűen kezelje. Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkusz, mint adatkezelő az ajánlat 
készítéshez és annak Biztosító felé való továbbításához szükséges adatnyilvántartást a 
Nefriq Informatikai Szolgáltató Bt., (1125 Budapest, Diós árok 55. Cégjegyzék: 01-06-
218879) által biztosított szoftverrel és informatikai háttérrel biztosítja.  

Az Alkusz tájékoztatja Megbízót, hogy a személyes adatait kizárólag a biztosítási 
szerződéshez tartozóan és ennek céljából kezeli és tartja nyilván papíralapon, valamint a 
Nefriq informatikai szolgáltatásával. Az Alkusz a személyes adatokat a legnagyobb 
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően 
kezeli. Az Alkusz kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos 
kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve 
kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi 
jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Alkusz ezen intézkedéseket és 



szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja. Az adatkezelés 
határozatlan ideig tart azzal, hogy ha a biztosítási szerződés nem jön létre, úgy az Alkusz az 
adatkezelésre nem jogosult, és a rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni. 
A Megbízó az Alkusz Adatvédelmi nyilatkozatát elolvasta és az adatvédelemhez szükséges 
tájékoztatását jelen Megbízás aláírásával tudomásul veszi. 

12.  Panaszkezelés 

Fogyasztói panasz esetén Megbízó az alábbi elérhetőségeken, illetve személyesen tudja 
panaszát előterjeszteni:  
Telefonszám: +36 30 219 6310; 
Levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 1. I.emelet 2. ; Ügyfélszolgálati iroda: -  
 
Amennyiben cégünk panaszkezelésével nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat:  
A fogyasztónak minősülő ügyfél: fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén 
fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 
Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon: +36-80-203-776; 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: +36-80-203-776; e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül; vagy a polgári perrendtartás szabályai 
szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhet eljárást. A 
fogyasztónak nem minősülő ügyfél, az előbb meghatározott bírósághoz fordulhat. 

 

13.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, 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 kikötik hatáskörtől függően az Alkusz 

székhelye szerinti járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét. Ez a 

kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható akkor, ha a Megbízó a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései szerint fogyasztónak minősül. 

A felek a jelen 1-13 pontot tartalmazó szerződést elolvasták, megértették és ezt követően, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.  

Aláírást követően egy példány megbízási szerződés a Megbízót, 1 példány az Alkuszt illeti, amelynek 

átvételét a Felek jelen szerződés aláírásával nyugtázzák. 

 

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

 

 

 

 

 Octagram Consulting Kft. 
képv.: Dr. Farkas Lajos Csaba ügyvezető 

Megbízó Alkusz 


