
 
 
 

EGYSZERŰSÍTETT ALKUSZI MEGBÍZÁS 

Mely létrejött a 

Név: ……………......................................................................................................................, mint Megbízó 
Cím: ............................................................................................................................................................ 
Adószám: .....................................................................Cégjegyzékszám: .................................................. 
 

és a MEDBRO Tanácsadó Kft. (4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5. H/07. Adószám: 13985165-2-09, 

Cégjegyzékszám: 01-09-013613) mint Megbízott között.  

A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy számára biztosítási alkuszi tevékenységet folytasson 

…………………………………………………………………………... szerződés megkötése és annak gondozása érdekében.  

A jelen megbízásban megjelölt biztosítási szerződések közvetítésére a Megbízott jogosult, továbbá a 

Megbízó a Megbízott közvetítésével jogosult megkötni azokat a biztosítási szerződéseket, amelyekre a 

jelen szerződés vonatkozik és amelyek előkészítése során a Megbízott jár(t) el.  

A szolgáltatás további feltételeit az a jelen egyszerűsített megbízáshoz csatolt Általános Szerződési 

Feltételek tartalmazzák.  

Jelen megbízás keretében Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a biztosítótársaságokkal az összes 

szükséges előkészítő tárgyalást lefolytassa, azonban a Megbízó nevében Megbízott 

kötelezettségvállalásra, jognyilatkozat megtételére nem jogosult.  

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 155. §-a értelmében a 

biztosítási alkusz jogosult kezelni a biztosított (szerződő), kedvezményezett, és a károsult személyes 

adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő 

adatokat. Az alkuszt a tevékenysége során tudomására jutott adatok és tények vonatkozásában 

titoktartási kötelezettség terheli. Az alkusz az adatokat és tényeket –a jogszabályokban meghatározott és 

a biztosítók terméktájékoztatójában felsorolt eseteket kivéve –csak akkor hozhatja harmadik fél 

tudomására, ha erre vonatkozóan az érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve felmentést 

kapott.  

A Megbízott díjazása: A piaci gyakorlatnak megfelelően a Megbízott a biztosítótól kap jutalékot a  

biztosítás elhelyezésért, a Megbízót nem terheli egyéb díj. 

Jelen megbízás határozatlan időre jön létre és az ÁSZF szabályainak megfelelően mondható fel.  

Jelen megbízás 2. oldalán található Ügyfél-tájékoztatóban foglaltakat Megbízó elolvasta és tudomásul 

vette.  

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

 

………..………………………………………………. 
 

Megbízó 

………..………………………………………………. 
MEDBRO Tanácsadó Kft. 

Megbízott 



 
 
 

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 
a független biztosításközvetítő főbb adatairól 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Bit. 37.§ (1) bekezdése alapján a biztosításközvetítő köteles tájékoztatást nyújtani 

azon személyek részére, akik a biztosítási szerződés létrejötte esetén a biztosított vagy a biztosítóval 

szerződő fél pozíciójába kerülnek. 

I. Független biztosításközvetítőként jár el a MEDBRO Tanácsadó Kft. 

II. A közvetítői tevékenység során felmerült kárért vagy sérelemért a MEDBRO Tanácsadó Kft. felelős. 

Független biztosításközvetítő székhelye:  4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5. H/07. 
Cégjegyzékszáma:    09-09-013613 
Adószáma:     13985165-2-09  
Telefonszáma:     +36 52 324 279 
Fax száma:      + 36 52 299 276 
Email címe:     info@medbro.hu 
Szakmai felelősségbiztosítója:    Allianz Hungária Biztosító Zrt. 
Szakmai felelősségbiztosítás kötvényszáma: 324349184 
A felelősségbiztosítás kártérítési határa: 455.000.000,-Ft/kár és 673.000.000,-Ft/év összesen  
Felügyeleti szerv:    Magyar Nemzeti Bank Felügyelet  
Honlapja:      www.mnb.hu  
Telefonszáma:      +36 1 489-9100 
Felügyeleti engedély száma:    312/2017. 
Felügyeleti nyilvántartási szám:   207090442019 
Más társaságokban való tulajdonrész:  A MEDBRO Tanácsadó Kft-nek nincs tulajdonrésze 

semmilyen biztosító társaságban és semmilyen biztosító 
társaságnak vagy anyavállalatának nincs tulajdonrésze a 
MEDBRO Tanácsadó Kft-ben.  

 
III. Panasztételi lehetőség: A panaszt először és elsősorban a MEDBRO Tanácsadó Kft-hez kell benyújtani.  
Amennyiben a panasz elutasítására vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelenül telik el Fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi jogorvoslati lehetőségek közül 
választhat:  
- Pénzügyi Békéltető Testülethez [PBT] (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 061-

489-9100, e-mail: pbt@mnb.hu); 
- vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.  
- Az MNB tv.-ben rögzített fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén -Magyar Nemzeti 

Bankhoz [MNB] (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 061-4899-100, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu, személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. fordulhat); 

IV. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A 

vitarendezési fórumok egyéb információi megtalálhatóak az MNB honlapján 

(https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.h

tml).  
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