RegisztrÄciÅs Lap MunkatÄrsaknak (SINUS)
FelÄgyeleti szerv: Magyar Nemezti Bank (MNB) Tel.:+3614899100
1013 Budapest Krisztina krt. 39.LevÅl cÇm:1535 Budapest, 114 Pf.777

2003. Çvi LX. tÉrvÇny
É34.Ñ BiztosÇtÖskÜzvetÇtái tevÅkenysÅget à az e tÜrvÅnyben foglalt kivÅtelekkel - kizÖrâlag olyan szemÅly vÅgezhet, aki
szerepel a FelÄgyelet Öltal vezetett nyilvÖntartÖsban.
É36.Ñ (2) A felÄgyeleti nyilvÖntartÖsba vÅtel sorÖn a FelÄgyelet a biztosÇtÖskÜzvetÇtá termÅszetes szemÅly, illetve gazdÖlkodâ
szervezet szÖmÖra nyilvÖntartÖsi szÖmot ÖllapÇt meg.ä
É36.Ñ (4) A biztosÇtÖskÜzvetÇtá tevÅkenysÅget vÅgzá termÅszetes szemÅly nevÅt, illetve a gazdÖlkodâ szervezet nevÅt Ås
szÅkhelyÅt, valamint az 5. szÖmã mellÅklet 1.A,pontja b,-g, alpontjÖban Ås 1.B, pontja b,-f, alpontjÖban szereplá adatokat a
FelÄgyelet az internetes honlapjÖn folyamatosan, negyedÅvente pedig a PÅnzÄgyi KÜzlÜnyben is kÜzzÅteszi.ä
Fontos jelen regisztrÖciâs lap nyomtatott nagybetåkkel valâ jâl olvashatâ kitÜltÅse! Ezt ezãton is kÜszÜnjÄk çnnek!
Jelen nyomtatvÖny elvÖlaszthatatlan mellÅkleteit kÅpezik a Berta, RakvÖcs Ås TÖrsai égyvÅdi Iroda Öltal ÜsszeÖllÇtott
çsszefoglalâ alapjÖn eláÇrt mellÅkletek.

Alapadatok:
1.
2.
3.
4.

Sinus regisztrÖciâs szÖm:
NÅv:
FelÄgyeleti nyilvÖntartÖsi szÖm Ås kelte:
(Ha nincs akkor a Sinus tÜlti ki!)
KÜzvetlen vezetá neve Ås Sinus
regisztrÖciâs szÖma:

SzemÅlyes adatai:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SzÄletÅskori nÅv:
Anyja neve:
SzÄletÅsi dÖtum/hely:
èllampolgÖrsÖg:
LakcÇm (irÖnyÇtâ szÖm, helysÅg):
LakcÇm (utca, hÖzszÖm, emelet, ajtâ):
SzemÅlyi igazolvÖny - Ås lakcÇmkÖrtya
szÖma:
Otthoni telefonszÖm / fax:
Mobil telefonszÖm: +00 00 0 000 000
E-mail:

TovÖbbi kÅrdÅsek:
15.

16.
17.
18.
19.
20.

A Sinus Kft.-n kÇvÄl çn, illetve
ÅrdekeltsÅgÅben lÅvá gazdÖlkodÖsi
szervezet dolgozik-e jelenleg biztosÇtâ
tÖrsasÖg, vagy mÖs biztosÇtÖskÜzvetÇtá
cÅg (alkusz, tÜbbes ÄgynÜk, ÄgynÜk)
szÖmÖra?
Ha igen, akkor melyik cÅgnek?
Legmagasabb iskolai vÅgzettsÅge?
(oklevÅl szÖma, kiÖllÇtâ szerv neve)
BiztosÇtÖskÜzvetÇtái szakkÅpesÇtÅse van?
(Igen vÖlasz esetÅn annak szÖma Ås kelte)

A 3. kÅrdÅsre vÖlaszt adâ tÜlti ki!
(SzakkÅpesÇtÅs megszerzÅsÅhez eláÇrt
hatÖridá?)
Milyen nyelveket beszÅl?
(alap,kÜzÅp,felsáfok)

AlulÇrott tudomÖsul veszem, hogy szerzádÅses jogviszonyt a Sinus Kft-vel csak jogi szemÅly, jogi szemÅlyisÅggel nem
rendelkezá gazdasÖgi tÖrsasÖg, vagy egyÅni vÖllalkozâ lÅtesÇthet Ås bÖrminemå kifizetÅsnek, vagy kÜvetelÅsÅrvÅnyesÇtÅsnek
csak szerzádÅses jogviszony alapjÖn van helye. Jelen RegisztrÖciâs Lap nem pâtolja a Sinus Kft.-nÅl rendszeresÇtett megbÇzÖsi
szerzádÅst Ås szerzádÅses jogviszonyt sem hoz lÅtre.

DÖtum / AlÖÇrÖs:

2015.03.11.

VÖllalkozÖsa adatai: A kitÜltÅs pillanatÖban rendelkezik vÖllalkozÖssal?
21.

CÅgnÅv:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AlakulÖs Åve:

32.
33.
34.
35.

êigen ênem

CÅgjegyzÅkszÖm / VÖllalkozâi ig. szÖma:
A vÖllalkozÖs fá tevÅkenysÅgi kÜre:
A vÖllalkozÖs hivatalos szÅkhelye:
LevelezÅsi cÇm:
AdâszÖm:
Bank neve:
BankszÖmlaszÖm (3 x 8 karakter):
A cÅg kÅpviseletÅre jogosultak neve:
A vÖllalkozÖs rendelkezik-e a megfelelá
tevÅkenysÅgi kÜrrel? (66.22)
NyilvÖntartÖsi szÖma, annak kelte:
Ezen vÖllalkozÖson belÄl a
biztosÇtÖskÜzvetÇtái tevÅkenysÅget
vÅgzák neve:
A termÅszetes szemÅly kapcsolata a
vÖllalkozÖssal:
Jogviszony kezdete: (Åv;hânap;nap)

Ä munkaviszony
Ä munkavÅgzÅsre irÇnyulÉ egyÅb jogviszony

A jelen adatlapon feltÄntetett cÅg a MNB nyilvÖntartÖsÖban regisztrÖlÖsra kerÄl, ezÅrt a nyilvÖntartÖsba kerÄlá cÅg helyett ãj
cÅg bejelentÅse esetÅn a regiszter adatai is mâdosÇtÖsra kerÄlnek. A jelen adatlapon szereplá adatokban bekÜvetkezá
vÖltozÖs esetÅn az ãj, hatÖlyos adatokat a vÖltozÖs bekÜvetkezÅsÅtál szÖmÇtott 8 (nyolc) napon belÄl, ÇrÖsba be kell
jelenteni.

DÖtum / CÅgszerå alÖÇrÖs:

A center vezetáje (igazgatâja)
a regisztrÖciât javasolja:

Az ÄgyvezetÅs a regisztrÖciât
jâvÖhagyja:

É48.Ñ (5) A felÄgyeleti nyilvÖntartÖsba vÅtelre kÜtelezett, biztosÇtÖskÜzvetÇtÅst vÅgzá termÅszetes szemÅly a
biztosÇtÖskÜzvetÇtái tevÅkenysÅget a biztosÇtâ vagy a fÄggetlen biztosÇtÖskÜzvetÇtá Öltal kiÖllÇtott arckÅpes igazolvÖny alapjÖn
folytathatja. Az igazolvÖnynak tartalmaznia kell a termÅszetes szemÅly nevÅt, cÇmÅt, a felÄgyeleti nyilvÖntartÖsba vÅtelekor
a FelÄgyelet Öltal megÖllapÇtott nyilvÖntartÖsi szÖmÖt. Abban az esetben, ha a nyilvÖntartÖsba vett termÅszetes szemÅly
gazdÖlkodâ szervezet keretÅben vÅgzi tevÅkenysÅgÅt, az igazolvÖny tartalmazza a gazdÖlkodâ szervezet nevÅt, szÅkhelyÅt Ås
cÅgjegyzÅkszÖmÖt (nyilvÖntartÖsi szÖmÖt) is.ä
Az alÖbbi Öbra alapjÖn az arckÅpes igazolvÖnyt a Sinus Kft. ÖllÇtja ki!

NÇv:
ArckÇpes IgazolvÄny

CÑm:

KiÖllÇtva:

NyilvÄntartÄsi szÄma:

ërvÅnyes:

KiÄllÑtÅ:

A fÅnykÅp helye!
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