RegisztrÄciÅs nÇv:

Sinus regisztrÄciÅs (mts-i) szÄm:

KÄZVETÅTÇI MEGBÅZÉSI SZERZÇDÑS
amely lÇtrejÉtt egyrÇszrÑl a
S I N U S P L U S B I Z T O S Å T É S K Ä Z V E T Å T Ç K O R L É T O L T F E L E L Ç S S Ñ G Ö T ÉR S A S É G
(szÇkhely: 1149 Budapest, RÅna u. 99., cÇgjegyzÇkszÄm: 01-09-688728) mint megbÖzÅ - tovÄbbiakban megbÖzÅ -, mÄsrÇszrÑl
TÜrsas vÜllalkozÜs

Egyáni vÜllalkozÜs

CÇgnÇv:

NÇv:

CÇgjegyzÇkszÄm:

VÄllalkozÅi igazolvÄny szÄma:

SzÇkhely:
AdÅszÄm:
BankszÄmla
szÄm:
KÇpviseletre jogosult neve:

-

-

-

-

MNB regiszter szÄm:
A Megbàzott vÜllalkozÜsban biztosàtÜs kâzvetàtäi tevákenyságet folytatã termászetes szemály adatai:

TermÇszetes
szemÇly neve:
Anyja neve:

SzÜletÇsi hely Çs idá:
MNB regiszter szÄm:

mint megbÖzott - tovÄbbiakban megbÖzott - kÉzÉtt az alÄbbiak szerint:
I.
I.1.

I.2.

II.
II.1.

II.2.

MEGBÅZå
MegbÖzÅ a biztosÖtÅkrÅl Çs a biztosÖtÄsi tevÇkenysÇgrÑl szÅlÅ 2003. Çvi LX. tÉrvÇnyben - tovÄbbiakban Bit. - meghatÄrozott fÜggetlen
biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇget folytatÅ gazdasÄgi tÄrsasÄg.
MegbÖzÅ szÄmÄra a FelÜgyeleti szerv a fÜggetlen biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇg (tÉbbes ÜgynÉk) folytatÄsÄhoz szÜksÇges engedÇlyt a E11-428/ 2007. szÄm alatt megadta, illetve megbÖzÅ a Bit.-ben meghatÄrozott, a tÉbbes ÜgynÉki tevÇkenysÇg folytatÄsÄhoz szÜksÇges
feltÇtelekkel rendelkezik. MegbÖzÅ tÄjÇkoztatja megbÖzottat, hogy mint tÉbbes ÜgynÉk a biztosÖtÅ tÄrsasÄgokkal a megbÖzÅ
tevÇkenysÇgÇnek alapjÄt kÇpezÑ, megbÖzÅ Çs a biztosÖtÅ kÉzÉtti jogviszonyt szabÄlyzÅ szerzÑdÇseket megkÉtÉtte.
MegbÖzÅ mint fÜggetlen biztosÖtÄskÉzvetÖtÑ a tevÇkenysÇge folytatÄsa sorÄn a tÉbbes ÜgynÉki tevÇkenysÇg irÄnyÖtÅjakÇnt az MNB-nÇl
nyilvÄntartÄsba vett szemÇly rendelkezÇseinek, illetve irÄnymutatÄsainak megfelelÑen jÄr el.
MegbÖzÅ mint gazdasÄgi tÄrsasÄg a tÄrsasÄg taggyàlÇse Ältal meghozott hatÄrozatok alapjÄn, a mindenkori ÜgyvezetÑ(k) irÄnyÖtÄsa mellett
màkÉdik.
MEGBÅZOTT
MegbÖzott (amennyiben megbÖzott egyÇni vÄllalkozÅ), illetve a megbÖzott kÇpviseletÇben eljÄrÄsra jogosult (amennyiben megbÖzott
gazdasÄgi tÄrsasÄgi, vagy mÄs szervezet) bÜntetÑjogi felelÑssÇge tudatÄban kijelenti Çs ezt jelen szerzÑdÇs alÄÖrÄsÄval megerÑsÖti, hogy
Ä megbÖzottal munkaviszonyban, vagy munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ egyÇb jogviszonyban Äll olyan termÇszetes szemÇly, akit a Magyar
Nemezti Bank a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi regiszterÇben szerepeltet (vagy az egyÇni vÄllalkozÅ regisztrÄlt),
Ä egyben megbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a jelen szerzÑdÇs alapjÄn a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇget - a Bit.-ben rÉgzÖtett
kivÇtelekkel - kizÄrÅlag olyan szemÇly vÇgezhet, aki szerepel a FelÜgyelet Ältal vezetett nyilvÄntartÄsban, Ögy jelen szerzÑdÇs
bontÅfeltÇtele, ha megbÖzottat (ha egyÇni vÄllalkozÅ), vagy a megbÖzottal munkaviszonyban, vagy munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ egyÇb
jogviszonyban ÄllÅ termÇszetes szemÇlyt tÉrlik a nyilvÄntartÄsbÅl, vagy ha a nyilvÄntartÄsban regisztrÄlt termÇszetes szemÇlynek a
megbÖzottal fennÄllÅ szerzÑdÇse bÄrmilyen okbÅl megszànik, tovÄbbÄ
Ä megbÖzott olyan termÇszetes-, jogi-, vagy jogi szemÇlyisÇggel nem rendelkezÑ szemÇly, aki a mindenkori hatÄlyos adÅjogszabÄlyoknak
megfelelÑen szÄmla kibocsÄtÄsÄra jogosult, valamint
Ä megbÖzott tevÇkenysÇgi kÉreit kÉzÉtt az illetÇkes CÇgbÖrÅsÄgon Çs / vagy adÅhatÅsÄgnÄl mÄr regisztrÄlt tevÇkenyÇgi kÉrkÇnt szerepel a
jelen szerzÑdÇs alapjÄn tÉrtÇnÑ megbÖzotti szÄmlÄzÄs alapjÄul szolgÄlÅ tevÇkenysÇgi kÉr, amely a jelen szerzÑdÇs alÄÖrÄsakor hatÄlyos
TEâOR jegyzÇk szerint a 66.22 ä08 BiztosÖtÄsi ÜgynÉki, brÅkeri tevÇkenysÇg (korÄbban 67.20 ä03 BiztosÖtÄst, nyugdÖjalapot kiegÇszÖtÑ
tevÇkenysÇg).
MegbÖzott ã kÇpviselÑje ã bÜntetÑjogi felelÑssÇge tudatÄban tudomÄsul veszi tovÄbbÄ, hogy a jelen pontban rÉgzÖtettekkel kapcsolatban
bekÉvetkezÑ bÄrmilyen vÄltozÄsrÅl a jelen szerzÑdÇsben meghatÄrozottak szerint, a vÄltozÄst kÉvetÑ 8 (nyolc) naptÄri napon belÜl ÖrÄsban
kÉteles megbÖzÅt ÇrtesÖteni.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy
Ä jelen szerzÑdÇs hatÄlyossÄgÄnak ideje alatt a megbÖzÅval mint biztosÖtÄskÉzvetÖtÑvel megbÖzÄsi jogviszonyban Äll, Ögy mint a jelen
szerzÑdÇs alapjÄn biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇget vÇgzÑ szemÇly biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇg vÇgzÇsÇre irÄnyulÅ tovÄbbi
munkaviszonyt, megbÖzÄsi, illetve munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ egyÇb jogviszonyt mÄsik biztosÖtÅval, biztosÖtÄskÉzvetÖtÑvel nem lÇtesÖthet.

a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑvel munkaviszonyban, megbÖzÄsi vagy munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ egyÇb jogviszonyban ÄllÅ, biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi
tevÇkenysÇget vÇgzÑ szemÇly biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi tevÇkenysÇgÇnek vÇgzÇsÇre mÄssal tovÄbbi megbÖzÄsi, illetve munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ munkaviszonynak nem minÑsÜlÑ - egyÇb jogviszonyt nem lÇtesÖthet.
SzerzÑdÑ felek rÉgzÖtik, hogy a Bit. rendelkezÇseinek megfelelÑen megbÖzott a jelen megbÖzÄsi szerzÑdÇs alapjÄn csak abban az esetben
folytathatja a III. pontban meghatÄrozott tevÇkenysÇget, ha megbÖzott a mindenkori hatÄlyos jogszabÄlyokban meghatÄrozott regiszterben
szerepel. Felek egybehangzÅ akaratuknak megfelelÑen rÉgzÖtik, hogy jelen szerzÑdÇs bontÅfeltÇtele, ha megbÖzott a mindenkori hatÄlyos
jogszabÄlyi feltÇtelek hiÄnyÄban Çs / vagy a hatÄridÑhÉz kÉtÉtt feltÇteleknek a nem teljesÖtÇse miatt a regiszterbÑl tÉrlÇsre kerÜl; ezen
esetben a szerzÑdÇs megszànÇsÇnek napja a regiszterbÑl valÅ tÉrlÇs napja.
SzerzÑdÑ felek rÉgzÖtik, hogy a II.1. pontban rÉgzÖtett bÄrmely elÑfeltÇtel hiÄnya / megszànÇse, illetve a II.2. pontban rÉgzÖtett tÉrvÇnyi
elÑÖrÄs esetÇn jelen szerzÑdÇs megbÖzÅ rÇszÇrÑl azonnali hatÄllyal megszÜntetÇsre kerÜl.
Felek megÄllapodnak tovÄbbÄ, hogy amennyiben a II. 1. pontban rÉgzÖtett elÑfeltÇtelekre vonatkozÅan megbÖzott oldalÄn Çs / vagy
megbÖzott bÄrmilyen adatÄban vÄltozÄs kÉvetkezik be Çs a tovÄbbiakban a jelen szerzÑdÇs alapjÄn vÇgzett tevÇkenysÇgre vonatkozÅan
szÄmla kibocsÄtÄsra mÄr nem jogosult, ågy ezen esetben megbÖzÅ tovÄbbi jutalÇk kifizetÇsÇre nem kÉteles, illetve nem kÉtelezhetÑ,
tovÄbbÄ a bejelentÇsi kÉtelezettsÇg elmulasztÄsa miatt, de mÄr jogcÖm nÇlkÜl (megbÖzott az adott tevÇkenysÇgi kÉr hiÄnya miatt szÄmla
kibocsÄtÄsra nem jogosult) kifizetett jutalÇk az ÄltalÄnos elÇvÜlÇsi idÑn belÜl megbÖzÅ rÇszÇrÑl visszakÉvetelhetÑ.
Ä

II.3.

II.4.

III. MEGBÅZÉSI SZERZÇDÑS TÉRGYA
III.1. MegbÖzÅ megbÖzza megbÖzottat, hogy jelen szerzÑdÇs alapjÄn a mindenkori hatÄlyos biztosÖtÄsi tÉrvÇny rendelkezÇseinek Çs a biztosÖtÅ
tÄrsasÄgok elÑÖrÄsainak megfelelÑen a megbÖzÅval szerzÑdÇses kapcsolatban ÄllÅ biztosÖtÅ tÄrsasÄgok biztosÖtÄsi szerzÑdÇsi ajÄnlatait
megbÖzÅ nevÇben harmadik szemÇlyek szÄmÄra kiajÄnlja / kÉzvetÖti, valamint ezen szemÇlyek biztosÖtÄsi igÇnyeinek megfelelÑen megbÖzÅ
irÄnyÄba biztosÖtÄsi szerzÑdÇsi ajÄnlat elkÇszÖtÇsÇre irÄnyulÅ kÇrelmet elÑterjesszen.
III.2. MegbÖzÅ tovÄbbÄ megbÖzza megbÖzottat, hogy jelen szerzÑdÇs alapjÄn a mÄr lÇtrejÉtt biztosÖtÄsi szerzÑdÇsek hatÄlyossÄga alatt a
biztosÖtottal annak igÇnyÇnek megfelelÑen - megbÖzÅ szakmai irÄnyÖtÄsa mellett - szakmai segÖtsÇget nyåjtson, tovÄbbÄ a biztosÖtÄsi
szerzÑdÇssel, illetve a biztosÖtÄsi szerzÑdÇsekben meghatÄrozott biztosÖtÄsi esemÇnyekkel kapcsolatban esetlegesen felmerÜlÑ vagy mÄs
jellegà problÇmÄkat Çs igÇnyeket megbÖzÅ felÇ kÉzvetÖtse Çs ezek megoldÄsa sorÄn megbÖzÅval egyÜttmàkÉdjÉn.
IV.
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.

IV.1.3.

IV.1.4.
IV.1.5.
IV.1.6.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.2.6.
IV.2.7.

SZERZÇDÇ FELEK JOGAI ÑS K ÄTELEZETTSÑGEI
MEGBçZé
MegbÖzÅ jogosult megvÄlasztani mindazon Ügyfeleket Çs biztosÖtÅ tÄrsasÄgokat, amelyekkel màkÉdÇse sorÄn egyÜtt kÖvÄn màkÉdni.
MegbÖzÅ jogosult
Ä a partnerbiztosÖtÅk listÄjÄt ÉsszeÄllÖtani;
Ä a partnerbiztosÖtÅk Ältal kÖnÄlt biztosÖtÄsok kÉzÜl kivÄlasztani mindazon biztosÖtÄsokat, amelyeket megbÖzÅ a màkÉdÇse sorÄn harmadik
szemÇlyek szÄmÄra kÉzvetÖteni kÖvÄn;
Ä meghatÄrozni mindazon biztosÖtÄsi csoportokat (tÉbbek kÉzÉtt vagyon-, felelÑssÇg-, Çlet- Çs baleset-biztosÖtÄs, gÇpjÄrmàbiztosÖtÄs),
amelyekkel megbÖzÅ fÜggetlen biztosÖtÄskÉzvetÖtÑkÇnt foglalkozni kÖvÄn; megbÖzott a biztosÖtÄsi ajÄnlatokat csak ezen biztosÖtÄsi
csoportokon belÜl terjesztheti elÑ.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy
Ä megbÖzÅ nem a partnerbiztosÖtÅk Ältal forgalmazott termÇkre irÄnyulÅ Çs / vagy a mÄs biztosÖtÄsi csoportba tartozÅ biztosÖtÄs
megkÉtÇsÇre irÄnyulÅ kÇrelmeket megbÖzottÅl nem fogad be;
Ä a jelen pontban rÉgzÖtettek megszegÇse esetÇn megbÖzott teljes anyagi Çs kÄrtÇrÖtÇsi felelÑssÇggel tartozik megbÖzÅ irÄnyÄba.
MegbÖzÅ a megbÖzott tevÇkenyÇgÇnek idÑbeni Çs màkÉdÇsi terÜlet szerinti esetleges korlÄtait kÉrlevÇlben jogosult meghatÄrozni.
Felek megÄllapodnak, hogy megbÖzÅ a bÄrmelyik fÇl Ältal eszkÉzÉlt, a szerzÑdÇs megszÜntetÇsÇre irÄnyulÅ felmondÄst kÉvetÑen a
megbÖzottÅl åjabb szerzÑdÇsi ajÄnlat befogadÄsÄra nem kÉteles, mivel az ajÄnlat kÉtvÇnyesÖtÇsÇre, illetve az azt megelÑzÑ, a biztosÖtÅ
rÇszÇrÑl tÉrtÇnÑ esetleges egyeztetÇsre csak a szerzÑdÇs megszànÇsÇt kÉvetÑen kerÜl(het) sor.
MegbÖzÅ - akÄr kÉzvetlenÜl, akÄr kÉzvetett mÅdon ã folyamatosan jogosult Çs egyben kÉteles szakmai irÄnyÖtÄst nyåjtani megbÖzottnak,
valamint szakmai szeminÄriumokat szervezni, amelyeken megbÖzott tÄjÇkoztatÄsa Çs tovÄbbkÇpzÇse tÉrtÇnik a megbÖzÄsi szerzÑdÇsben
foglaltaknak a hatÄlyos jogszabÄlyoknak, valamint szakmailag megfelelÑ Çs eredmÇnyesebb teljesÖtÇse ÇrdekÇben.
MegbÖzÅ kÉteles megbÖzott szÄmÄra rendelkezÇsre bocsÄtani mindazon anyagokat - biztosÖtÄsi termÇkismertetÑk, dokumentÄciÅk,
nyomtatvÄnyok stb. -, amelyek megbÖzott munkavÇgzÇsÇhez szÜksÇgesek.
MegbÖzÅ kÉteles havonta a V. pontban meghatÄrozottaknak megfelelÑen megbÖzÄsi dÖjat fizetni megbÖzottnak.
MEGBçZOTT
MegbÖzott csak a megbÖzÅ Ältal meghatÄrozott biztosÖtÅ tÄrsasÄgok termÇkeit kÉzvetÖtheti ki harmadik szemÇly szÄmÄra. Ha megbÖzÅ az
adott biztosÖtÅ valamely biztosÖtÄsi termÇkÇt nem forgalmazza, ågy abban az esetben megbÖzott ezen biztosÖtÄs kÉzvetÖtÇsÇre nem jogosult.
MegbÖzott biztosÖtÄsi dÖj ÄtvÇtelÇre - a IV.2.4. pontban rÉgzÖtettek kivÇtelÇvel - nem jogosult.
MegbÖzott a harmadik szemÇly (ÜgyfÇl) Ältal alÄÖrt biztosÖtÄsi ajÄnlatot annak ÜgyfÇl Ältali alÄÖrÄsÄtÅl szÄmÖtott 3 (hÄrom) munkanapon
belÜl kÉteles megbÖzÅnak leadni. Ha megbÖzÅ a IV.2.4. pontban adott meghatÄrozott meghatalmazÄssal rendelkezik, akkor a beszedett
dÖjjal - a postai ÄtutalÄsi csekk bemutatÄsÄval - a szerzÑdÇsi ajÄnlat leadÄsÄval egyidejàleg kÉteles elszÄmolni.
Ha az ajÄnlat biztosÖtott Ältal tÉrtÇnÑ alÄÖrÄsÄval egyidejàleg biztosÖtÄsi dÖj esedÇkes, akkor megbÖzÅ jogosult megbÖzott szÄmÄra a
biztosÖtÄsi dÖj ÄtvÇtelÇre szÅlÅ egyszeri meghatalmazÄst adni.
MegbÖzott kÉteles az Üzleti- Çs biztosÖtÄsi titokra vonatkozÅ jogszabÄlyok Çs jelen szerzÑdÇsben rÉgzÖtett rendelkezÇsek betartÄsÄra.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a biztosÖtÅintÇzetekrÑl Çs a biztosÖtÄsi tevÇkenysÇgrÑl szÅlÅ 2003. Çvi LX. tÉrvÇny rendelkezÇseinek
megfelelÑen a biztosÖtÄskÉzvetÖtÇs sorÄn olyan mÅdszert nem alkalmazhat, amellyel mÄs szemÇlyek terhÇre ÖgÇr kÜlÉnleges elÑnyÉket arra
az esetre, ha a biztosÖtott vagy a szerzÑdÑ fÇl mÄs szemÇlyt azonos vagy hasonlÅ biztosÖtÄsi szerzÑdÇs megkÉtÇsÇre bÖr rÄ.
MegbÖzott a biztosÖtÄsi ajÄnlat ÖrÄsbeli rÉgzÖtÇsÇt megelÑzÑen kÉteles magyar nyelven, vagy az ÜgyfÇllel tÉrtÇnÑ megÄllapodÄsban kikÉtÉtt
mÄs nyelven ÖrÄsban tÄjÇkoztatÄst adni:
Ä megbÖzÅ nevÇrÑl (cÇgnevÇrÑl), ÄllandÅ lakÅhelyÇrÑl (szÇkhelyÇrÑl), a szÇkhely ÄllamÄnak Çs felÜgyeleti hatÅsÄgÄnak megjelÉlÇsÇrÑl,
Ä arrÅl, hogy fÜggetlen biztosÖtÄskÉzvetÖtÑkÇnt jÄr el,
Ä arrÅl, hogy a szakmai tevÇkenysÇge sorÄn okozott kÄrÇrt ki Äll helyt,
Ä a panasztÇtel lehetÑsÇgÇrÑl Çs annak elbÖrÄlÄsÄra jogosult szervekrÑl,
Ä a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑk felÜgyeleti nyilvÄntartÄsÄrÅl, valamint annak igazolÄsÄrÅl, hogy a felÜgyeleti nyilvÄntartÄsban szerepel, ideÇrtve
az ennek ellenÑrzÇsÇre vonatkozÅ lehetÑsÇgek megjelÉlÇsÇt is.A tÄjÇkoztatÄst azon szemÇlyek rÇszÇre kell teljesÖteni, akik a biztosÖtÄsi
(viszontbiztosÖtÄsi) szerzÑdÇs lÇtrejÉtte esetÇn a biztosÖtott (viszontbiztosÖtott) vagy a biztosÖtÅval szerzÑdÑ fÇl pozÖciÅjÄba kerÜlnek.
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IV.2.8. MegbÖzott a VIII.2. pontban meghatÄrozott hatÄridÑn belÜl kÉteles ÖrÄsban tÄjÇkoztatni megbÖzÅt, ha a II. pontban meghatÄrozott
feltÇtelekben Çs / vagy adataiban vÄltozÄs kÉvetkezik be, Ögy kÜlÉnÉsen, ha a II.1. pontban rÉgzÖtett elÑfeltÇtelek bÄrmelyikÇnek hiÄnya
miatt megbÖzott szÄmla kibocsÄtÄsÄra mÄr nem jogosult, illetve a II. 2. pontban meghatÄrozottakra vonatkozÅan vÄltozÄs kÉvetkezik be.
MegbÖzott kÉteles a megbÖzÅnak a Bit. Ältal elÑÖrt, a nyilvÄntartÄsba vÇteli feltÇtelek teljesÖtÇsÇt igazolni, amely nyilvÄntartÄsba vÇteli
feltÇteleket megbÖzÅ az Ältala kiadÄsra kerÜlÑ kÉrlevÇlben Çs / vagy hirdetmÇnyben tesz kÉzzÇ.
IV.2.9. MegbÖzott kijelenti, hogy a jelen szerzÑdÇs alapjÄn a megbÖzottal munkaviszonyban, vagy munkavÇgzÇsre irÄnyulÅ egyÇb jogviszonyban Äll
olyan termÇszetes szemÇly, akinek a jogÄn kÉzvetÖtÑkÇnt jelen lehet a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑi eljÄrÄs sorÄn, amelyhez a megbÖzÅval
szerzÑdÇsben ÄllÅ biztosÖtÅk hozzÄjÄrultak.
IV.2.10.MegbÖzott eljÄrÄsa sorÄn a megbÖzÅ Ältal adott szakmai irÄnymutatÄsoknak megfelelÑen kÉteles eljÄrni.
MegbÖzott kÉteles rÇszt venni a megbÖzÅ Ältal megszervezÇsre kerÜlÑ szakmai tovÄbbkÇpzÇseken.
IV.2.11.MegbÖzott jelen megbÖzÄsi szerzÑdÇs alapjÄn idÑbeli korlÄtozÄs nÇlkÜl egÇsz MagyarorszÄg terÜletÇn jogosult eljÄrni.
V.
V.1.

V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

V.6.

V.7.
V.8.
VI.
VI.1.
VI.2.

VI.3.

MEGBÅZOTT DÅJAZÉSA
MegbÖzÅ megbÖzott rÇszÇre minden, a biztosÖtÅ Ältal elfogadott biztosÖtÄsi ajÄnlat utÄn megbÖzÄsi dÖjat, amely kÉzvetÖtÑi jutalÇknak
minÑsÜl, kÉteles fizetni az alÄbbiaknak megfelelÑen:
Ä MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a megbÖzÄsi dÖj csak azt kÉvetÑen esedÇkes, amikor a lÇtrejÉtt biztosÖtÄsi szerzÑdÇs alapjÄn biztosÖtÅ
megbÖzÅ felÇ a megbÖzÅnak jÄrÅ esedÇkes jutalÇkot folyÅsÖtja, Çs az megbÖzÅhoz beÇrkezik. Mindaddig, amÖg biztosÖtÅ megbÖzÅ felÇ az
esedÇkes jutalÇkot nem fizeti meg, addig megbÖzÅt megbÖzott irÄnyÄba megbÖzÄsi- vagy egyÇb dÖj fizetÇsi kÉtelezettsÇg nem terheli,
amelyet megbÖzott jelen szerzÑdÇs alÄÖrÄsÄval tudomÄsul vesz.
Ä A biztosÖtÅ Ältal el nem fogadott biztosÖtÄsi ajÄnlat utÄn megbÖzottnak megbÖzÄsi dÖj nem jÄr.
MegbÖzott rÇszÇre kÉltsÇgtÇrÖtÇs nem jÄr.
MegbÖzott a V.1. pontban meghatÄrozott megbÖzÄsi dÖjat a tÄrgyhavi elszÄmolÄs alapjÄn a tÄrgyhÅt kÉvetÑ hÅnap utolsÅ napjÄig fizeti meg
megbÖzottnak szÄmla ellenÇben.
MegbÖzÅ a megbÖzott szÄmÄra kifizetÇsre kerÜlÑ megbÖzÄsi dÖjrÅl ã kÉzvetÖtÑi jutalÇk ã minden hÅnapban megbÖzott szÄmÄra kÉzvetlenÜl
vagy kÉzvetett åton elszÄmolÄst kÜld. SzerzÑdÑ felek egybehangzÅ akaratuknak megfelelÑen megÄllapodnak, hogy az elszÄmolÄs alapjÄn
tÉrtÇnÑ szÄmla kibocsÄtÄs az elszÄmolÄs elfogadÄsÄt jelenti.
MegbÖzÅ a V.1. pontban meghatÄrozott megbÖzÄsi dÖjat a megbÖzott Ältal kibocsÄtott szÄmla ellenÇben banki ÄtutalÄs åtjÄn fizeti meg.
MegbÖzott a megbÖzÅ Ältal kÉzvetlenÜl vagy kÉzvetett åton megkÜldÉtt elszÄmolÄs alapjÄn a mindenkori hatÄlyos jogszabÄlyoknak
megfelelÑ ÄtutalÄsi szÄmlÄt kÉteles kibocsÄtani. MegbÖzÅ a szÄmla befogadÄsÄra nem kÉteles Çs nem kÉtelezhetÑ, amennyiben a kibocsÄtott
szÄmla bÄrmilyen okbÅl jelen szerzÑdÇsben foglaltaknak, a megbÖzÅ Ältal megkÜldÉtt elszÄmolÄsnak vagy a mindenkori hatÄlyos
jogszabÄlyoknak nem felel meg.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy az Ältala kibocsÄtÄsra kerÜlÑ szÄmlÄn a teljesÖtÇs idÑpontjakÇnt a megbÖzott Ältal kiadÄsra kerÜlÑ,
mindenkori aktuÄlis kÉrlevÇlben meghatÄrozott idÑpontot hatÄroz meg, mÖg a fizetÇsi hatÄridÑ a szÄmla kibocsÄtÄstÅl szÄmÖtott 15 (tizenÉt)
nap. MegbÖzott a szÄmlÄt a hatÄlyos adÅjogszabÄlyoknak megfelelÑen a teljesÖtÇs napjÄtÅl szÄmÖtott 15 (tizenÉt) naptÄri napon belÜl kÉteles
kibocsÄtani.
Felek megÄllapodnak, hogy az V.4. pont szerint kibocsÄtott szÄmla megbÖzÅ Ältal csak abban az esetben kerÜl a szÄmlÄn feltÜntetett
esedÇkessÇgi idÑpontig kifizetÇsre, ha megbÖzott a szÄmlÄt a megbÖzÅ szÇkhelyÇn kifÜggesztett hirdetmÇnyben megjelÉlt hatÄrnapig
megbÖzÅ rÇszÇre eljuttatja. Amennyiben a megbÖzott Ältal kibocsÄtott szÄmla a mindkori hirdetmÇnyben feltÜntetett idÑpontig nem Çrkezik
be, ågy megbÖzÅ a beÇrkezÇst kÉvetÑ hÅnap utolsÅ napjÄn kÉteles a szÄmlÄn feltÜntetett ellenÇrtÇket Ätutalni; a kÇsedelmesen beÇrkezett
szÄmla jelen pontban rÉgzÖtettek szerint tÉrtÇnÑ megfizetÇse kÇsedelmes fizetÇsnek nem tekinthetÑ Çs megbÖzÅval szemben a kÇsedelemre
vonatkozÅ tÉrvÇnyi Çs szerzÑdÇsi szankciÅk nem alkalmazhatÅak.
SzerzÑdÑ felek megÄllapodnak, hogy megbÖzÅ a megbÖzottnak akÄr jelen, akÄr mÄs szerzÑdÇs alapjÄn fennÄllÅ teljes tartozÄsÄt jogosult
beszÄmÖtani a megbÖzottnak a megbÖzÅval szemben, jelen szerzÑdÇs alapjÄn - bÄrmilyen jogcÖmen - fennÄllÅ kÉvetelÇsÇbe, azaz megbÖzÅ
mindaddig nem kÉteles megbÖzott irÄnyÄban a fennÄllÅ pÇnzbeli tartozÄsÄt megfizetni, amÖg megbÖzottnak a megbÖzÅval szemben akÄr
jelen, akÄr mÄs szerzÑdÇs alapjÄn mÇg meg nem fizetett pÇnzbeli tartozÄsa van. A megbÖzotti tartozÄs fennÄllÄsa alatt megbÖzÅ a megbÖzott
kÉvetelÇsÇbÑl a mindenkori fennÄllÅ teljes tartozÄs ÉsszegÇt levonja Çs csak a tartozÄs teljes kiegyenlÖtÇsÇt kÉvetÑen fennmaradt rÇsz kerÜl
megbÖzott rÇszÇre megfizetÇsre.
MegbÖzÅ tÄjÇkoztatja megbÖzottat, hogy a megbÖzÄsi dÖj ã kÉzvetÖtÑi jutalÇk ã szÄmfejtÇse megbÖzÅ dÉntÇse alapjÄn Euro Çs / vagy Forint
devizanemekben tÉrtÇnik.
Jelen szerzÑdÇs megszànÇsÇt kÉvetÑen megbÖzott semminemà dÖjazÄsra nem jogosult, illetve megbÖzÅval szemben bÄrminemà igÇnyt, Ögy
kÜlÉnÉsen tovÄbbi dÖjazÄsra vonatkozÅ igÇnyt, vagy kÉvetelÇst nem tÄmaszthat.
ADAT- ÑS TITOKVÑDELEM
Minden adat Çs informÄciÅ, amely jelen szerzÑdÇssel kapcsolatban, teljesÖtÇsÇvel ÉsszefÜggÇsben megbÖzott tudomÄsÄra jut, Üzleti titoknak
minÑsÜl.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a megbÖzÅ fÜggetlen biztosÖtÄskÉzvetÖtÑ cÇg, amely tÄrsasÄgra a biztosÖtÅintÇzetekrÑl Çs a biztosÖtÄsi
tevÇkenysÇgrÑl szÅlÅ 2003. Çvi LX. tÉrvÇny rendelkezÇsei vonatkoznak. MegbÖzott erre valÅ tekintettel tudomÄsul veszi ã Çs jelen
szerzÑdÇs alÄÖrÄsÄval kÉtelezettsÇget vÄllal ezen rendelkezÇsek betartÄsÄra ã, hogy
Ä a biztosÖtÄsi titok minden olyan ã Ällamtitoknak nem minÑsÜlÑ ã, a biztosÖtÅ, a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑ, a biztosÖtÄsi szaktanÄcsadÅ
rendelkezÇsÇre ÄllÅ adat, amely a biztosÖtÅ, a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑ, a biztosÖtÄsi szaktanÄcsadÅ egyes Ügyfeleinek szemÇlyi kÉrÜlmÇnyeire,
vagyoni helyzetÇre, illetve gazdÄlkodÄsÄra vagy a biztosÖtÅval kÉtÉtt szerzÑdÇseire vonatkozik. A biztosÖtÄsi titokra vonatkozÅ
rendelkezÇseket kell alkalmazni akkor is, ha a biztosÖtÄsi szerzÑdÇs bÄrmilyen okbÅl nem jÉtt lÇtre.
Ä a biztosÖtÄsi titok tekintetÇben, idÑbeli korlÄtozÄs nÇlkÜl ã ha tÉrvÇny mÄskÇnt nem rendelkezik ã titoktartÄsi kÉtelezettsÇg terheli a
biztosÖtÅ, a biztosÖtÄskÉzvetÖtÑ, a biztosÖtÄsi szaktanÄcsadÅ tulajdonosait, vezetÑit, alkalmazottait Çs mindazokat, akik ahhoz a biztosÖtÅval
kapcsolatos tevÇkenysÇgÜk sorÄn bÄrmilyen mÅdon hozzÄjutottak.
Ä a biztosÖtÄsi titok csak akkor adhatÅ ki harmadik szemÇlynek, ha a biztosÖtÅ Ügyfele vagy annak tÉrvÇnyes kÇpviselÑje a
kiszolgÄltathatÅ biztosÖtÄsi titokkÉrt pontosan megjelÉlve, erre vonatkozÅan ÖrÄsban felmentÇst ad.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a VI. pontban meghatÄrozott adatokat Çs informÄciÅkat, azok jellegÇre valÅ tekintet nÇlkÜl, csak megbÖzÅ
elÑzetes, ÖrÄsbeli hozzÄjÄrulÄsa alapjÄn adhatja ki harmadik szemÇlynek. A megbÖzott kÉteles titokban tartani a megbÖzÅrÅl illetve a
megbÖzÄs tÄrgyÄrÅl szerzett vagy tudomÄsÄra jutott bÄrmilyen informÄciÅt, kivÇve ha az - nemcsak a szakmai - nyilvÄnossÄg szÄmÄra
egyÇbkÇnt is hozzÄfÇrhetÑ. A szerzÑdÑ felek megÄllapodnak tovÄbbÄ, hogy a jelen szerzÑdÇs tartalmÄt, valamint az e szerzÑdÇssel, annak
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teljesÖtÇsÇvel kapcsolatban egymÄsrÅl tudomÄsukra jutott adatokat, informÄciÅkat ã a jogszeràen nyilvÄnossÄgra hozott adatokat kivÇve ã
Üzleti titokkÇnt kezelik.
A szerzÑdÇs bÄrmilyen okbÅl tÉrtÇnÑ megszànÇse esetÇn a titoktartÄsra vonatkozÅ szabÄlyok tovÄbbra is kÉtelezÑek a felekre, ideÇrtve
alkalmazottait Çs tagjaikat (tulajdonos) is.
MegbÖzott tudomÄsul veszi, hogy a szÄmÄra jelen szerzÑdÇs hatÄlya alatt ingyenesen Ätadott anyagok tulajdonjogÄt megbÖzÅ fenntartja, Ögy
ezekre vonatkozÅan megbÖzottat elszÄmolÄsi kÉtelezettsÇg terheli.

VII.SZERZÇDÑS MEGSZÖNÑSE
VII.1. Jelen szerzÑdÇst szerzÑdÑ felek bÄrmelyike bÄrmikor, 15 (tizenÉt) naptÄri napos felmondÄsi idÑvel, indokolÄs nÇlkÜl felmondhatja. A
felmondÄs csak ÖrÄsban eszkÉzÉlhetÑ Çs a felmondÄsi idÑt a felmondÄs postÄra adÄsÄnak vagy szemÇlyes kÇzbesÖtÇsÇnek napjÄtÅl kell
szÄmÖtani.
VII.2. Rendes felmondÄs esetÇn felek egymÄs irÄnyÄban kÉlcsÉnÉs elszÄmolÄssal tartoznak. MegbÖzÅ kÉteles megbÖzott rÇszÇre mindazon dÖjakat
megfizetni, amelyek megbÖzottat a felmondÄsi idÑ vÇgÇig elvÇgzett munkÄk alapjÄn megilletik. MegbÖzott az elszÄmolÄssal egyidejàleg
kÉteles mindazon anyagokat megbÖzÅ rÇszÇre visszaadni, amelyek tulajdonjogÄt megbÖzÅ jelen szerzÑdÇsben fenntartotta.
MegbÖzÅ tudomÄsul veszi, hogy az elszÄmolÄst kÉvetÑen szÄmÄra tovÄbbi dÖjazÄs nem jÄr.
VII.3. SzerzÑdÑ felek bÄrmelyike rendkÖvÜli felmondÄssal Çlhet, ha szerzÑdÑ felek bÄrmelyike a jelen szerzÑdÇsben foglaltakat megszegi Çs a
sÇrelmet szenvedett fÇl ÖrÄsbeli felszÅlÖtÄsa ellenÇre a szerzÑdÇs- vagy jogszabÄlysÇrtÑ magatartÄsÄt 8 (nyolc) napon belÜl nem hagyja abba.
RendkÖvÜli felmondÄs esetÇn a felmondÄsi idÑ 8 (nyolc) naptÄri nap. Jelen szerzÑdÇs ÖrÄsbeli felszÅlÖtÄs nÇlkÜl, rendkÖvÜli felmondÄssal
megszÜntethetÑ, ha a felek egyike a mÄsik fÇl szÄmÄra kÉzvetett vagy kÉzvetlen mÅdon kÄrt vagy bÄrminemà vagyoni hÄtrÄnyt okoz
VII.4. RendkÖvÜli felmondÄs esetÇn felek egymÄs irÄnyÄba a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelÑen kÉtelesek elszÄmolni.
VII.5. Felek rÉgzÖtik, hogy
Ä ha a jelen szerzÑdÇst megbÖzott szÜnteti meg rendes vagy rendkÖvÜli felmondÄssal, ågy ezen esetben a felmondÄs postÄra adÄsÄnak /
szemÇlyes kÇzbesÖtÇsÇnek napjÄtÅl, mÖg
Ä ha a jelen szerzÑdÇst megbÖzÅ szÜnteti meg rendes vagy rendkÖvÜli felmondÄssal, ågy ezen esetben a felmondÄs postai / szemÇlyes
ÄtvÇtelÇnek napjÄtÅl
Ä megbÖzÅ semmilyen formÄban sem folytathatja a III. pontban meghatÄrozott tevÇkenysÇgek bÄrmelyikÇt.
VIII.EGYÑB RENDELK EZÑSEK
VIII.1. SzerzÑdÑ felek a jelen szerzÑdÇs alapjÄn tÉrtÇnÑ teljesÖtÇsek helyekÇnt megbÖzÅ szÇkhelyÇt hatÄrozzÄk meg.
VIII.2. Jelen szerzÑdÇsben foglalt jogok Çs kÉtelezettsÇgek - e szerzÑdÇs eltÇrÑ rendelkezÇse hiÄnyÄban - kizÄrÅlag a jelen szerzÑdÇs szerzÑdÑ feleit
terhelik vagy jogosÖtjÄk Çs azokat tartozÄsÄtvÄllalÄssal, engedmÇnyezÇssel vagy bÄrmely mÄs jogÜgylettel ÇrvÇnyesen egyik szerzÑdÑ fÇl
sem ruhÄzhatja Ät harmadik szemÇlyre, illetve harmadik szemÇly joghatÄlyosan az(oka)t nem veheti Ät a jelen szerzÑdÇs szerinti mÄsik
szerzÑdÑ fÇllel szemben.
Felek kijelentik, hogy a szerzÑdÇsben alkalmazott jogi fogalmakat, illetve jelen szerzÑdÇs tartalmÄt az alÄÖrÄst megelÑzÑen maradÇktalanul
megismertÇk Çs a szerzÑdÇs Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezik. Felek rÉgzÖtik, hogy amennyiben jelen szerzÑdÇs bÄrmelyik pontja
ÇrvÇnytelennÇ vagy hatÄlytalannÄ vÄlik, ågy ebben az esetben jelen szerzÑdÇs nem Çrintett rendelkezÇseit tovÄbbra is hatÄlyosnak /
ÇrvÇnyesnek kell tekinteni Çs az Çrintett pontot tartalmilag azonos vagy megkÉzelÖtÑleg azonos rendelkezÇssel kell helyettesÖteni. A fenti
rendelkezÇs irÄnyadÅ az Ügyben eljÄrÅ bÖrÅsÄgra is.
Felek ÖrÄsbeli nyilatkozataikat a mÄsik fÇl jelen szerzÑdÇs szerinti szÇkhelyÇre kÉtelesek megkÜldeni.
Felek az adataikban - amelyek a szerzÑdÇsben Çs / vagy mellÇkleteikben rÉgzÖtÇsre kerÜltek - bekÉvetkezÑ bÄrminemà vÄltozÄsrÅl a
vÄltozÄs bekÉvetkeztÇtÑl szÄmÖtott 8 (nyolc) naptÄri napon belÜl kÉteles megbÖzÅt ÖrÄsban ÇrtesÖteni.
A szerzÑdÇs mÅdosÖtÄsa joghatÄlyosan kizÄrÅlag ÖrÄsban, mindkÇt fÇl Ältal alÄÖrt okirattal tÉrtÇnhet.
Jelen szerzÑdÇs a felek teljes jogÜgyleti akaratÄt tartalmazza Çs a szerzÑdÇs alÄÖrÄsÄval a felek kÉzÉtti korÄbbi levelezÇs, ajÄnlatok,
szerzÑdÇstervezetek hatÄlyukat vesztik, azokra mÇg e szerzÑdÇs ÇrtelmezÇse sorÄn sem lehet hivatkozni.
VIII.3. Felek rÉgzÖtik, hogy megbÖzÅ nevÇt, logÅjÄt, nyomtatvÄnyait, kiadvÄnyait stb. akÄr hirdetÇsi, akÄr mÄs, azok rendeltetÇsÇtÑl eltÇrÑ cÇllal
megbÖzott csak megbÖzÅ elÑzetes, ÖrÄsbeli hozzÄjÄrulÄsa alapjÄn hasznÄlhatja fel.
VIII.4. SzerzÑdÑ felek rÉgzÖtik, hogy jelen megbÖzÄsi szerzÑdÇs csak az Ésszes mellÇklet maradÇktalan csatolÄsa esetÇn ÖrhatÅ alÄ; ezt megelÑzÑ
alÄÖrÄs esetÇn a szerzÑdÇs mindaddig nem lÇp hatÄlyba, amÖg a jelen szerzÑdÇs mellÇkletei megbÖzÅ rÇszÇre maradÇktalanul csatolÄsra nem
kerÜlnek, ezen esetben a hatÄlyba lÇpÇs napja a hiÄnytalanul kitÉltÉtt, illetve csatolt mellÇkleteknek a megbÖzÅhoz valÅ beÇrkezÇsÇnek a
napja.
VIII.5. SzerzÑdÑ felek rÉgzÖtik, hogy a jelen szerzÑdÇsben nem szabÄlyozott kÇrdÇsekre vonatkozÅan a PolgÄri TÉrvÇnykÉnyv rendelkezÇseit
tartjÄk irÄnyadÅnak. Felek a jelen szerzÑdÇsbÑl eredÑ esetleges jogvitÄk rendezÇsÇre ã a mindenkori hatÄskÉri szabÄlyoktÅl fÜggÑen ã a
Pesti KÉzponti KerÜleti BÖrÅsÄg vagy a FÑvÄrosi BÖrÅsÄg kizÄrÅlagos illetÇkessÇgÇt kÉtik ki.
VIII.6. Jelen szerzÑdÇsben nem szabÄlyozott kÇrdÇsek tekintetÇben a PolgÄri TÉrvÇnykÉnyv, valamint a biztosÖtÅkrÅl Çs a biztosÖtÄsi
tevÇkenysÇgrÑl szÅlÅ 2003. Çvi LX. tÉrvÇny rendelkezÇsei az irÄnyadÅak.
SzerzÑdÑ felek jelen szerzÑdÇst az elolvasÄst kÉvetÑen mint az akaratukkal mindenben megegyezÑt ÖrtÄk alÄ.
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