
 

Megbízási szerződés
Amely, létrejött egyrészről

Megbízó Megbízott

Név: Név: Monday Insurance Brokers Kft.

Cím/székhely: Cím/székhely: 1037 Budapest, Angyalfű köz 4.

Adószám: Adószám: 11939845-2-41

Képviseletre jogosult: Képviseletre jogosult: Gerő Gábor és Molnár László önállóan

között, együttesen Felek, az alábbi feltételekkel:
1 . Megbízó ezúton tartós közvetítői megbízásként, általános jelleggel megbízza és egyben meghatalmazza Megbízottat, hogy biztosítási ügyeiben, mint
független biztosításközvetítő alkusz járjon el.
2 . A Megbízott felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva jogosult a Megbízó biztosítási ügyeinek
teljes körű intézésére mindenkor a Megbízó utasításai és érdekei teljeskörű figyelembe vétele mellett. Ennek keretében:

a. A Megbízó igényeinek megfelelően felméri a biztosítási piacot.
b. Javaslatot tesz biztosítási szerződések megkötésére.
c. Megbízó utasításai szerinti biztosítási szerződéseket köt a Megbízó nevében.
d. Kialakítja a Megbízó biztosítási portfólióját.
e. A mellékletben felsorolt biztosítási szerződéseket gondozásba veszi, és erről értesíti az illetékes Biztosítót.
f. A Megbízó utasítása alapján jogosult a Megbízó nevében biztosítási ajánlatot aláírni.
g. A Megbízó utasítása alapján jogosult a Megbízó fennálló biztosítási szerződéseinek felmondására.
h. A kockázatvállaló Biztosítókkal kapcsolatot tart és képviseli a Megbízó érdekeit.
i. Közreműködik a kárrendezésben, így bejelenti a kárt, és felügyeli a rendezési eljárást, annak érdekében, hogy az a Megbízó által elszenvedett kár

megtérüljön.
j. Megbízó kifejezetten felhatalmazza Megbízottat, hogy az a kárrendezési eljárás során minden biztosítási titoknak minősülő információt

megismerhessen, és a teljes kárügyintézési folyamatban eljárjon a Megbízó nevében.
k. A Megbízott jognyilatkozatot tehet Megbízó nevében, így különösen a biztosítási szerződések létrejöttéhez, módosításához, megszűntetéséhez

szükséges jognyilatkozatot megteszi a Megbízó nevében.
l. Megbízott jogosult a Megbízó korábbi biztosítási időszakokra létrejött biztosításaira vonatkozó adatok bekérésére, különösen a Központi Kártörténeti

Nyilvántartás tartalmát érintő eljárások kezdeményezésére, illetve a Központi Kártörténeti Nyilvántartásban lévő adatainak megismerésére,
felhasználására.

3 . Megbízott tevékenységét a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok, információk alapján látja el. A nem megfelelő vagy hiányos vagy elmulasztott
adatszolgáltatásból eredő károkért Megbízottat felelősség nem terheli.
4 . Jelen Megbízási Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért Megbízó nem zet díjat. A Megbízott csak az érintett biztosítótársaságoktól jogosult
díjazásra.
5. A jelen Megbízási szerződés aláírásával a Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Megbízott kezelje. Az adatkezelő a Megbízott, az adatkezelés célja a
szerződés teljesítése, így a Megbízó igényeinek és lehetőségeinek értékelése, részére biztosítás közvetítése, a kötéssel és fenntartással kapcsolatos teendők
ellátása, a Megbízóval való kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja részben az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a Megbízottal
kapcsolatba lép, és szerződéskötést kezdeményez, vagy szerződést köt. Egyes adatok és adatkezelési műveletek esetén az adatkezelés jogalapja a
biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályok rendelkezése. A Megbízott mindazon adatokat kezeli, amelyeket Megbízó megad, továbbá amelyek
a Megbízott és a Megbízó közötti jogviszonyban keletkeznek. A Megbízott az adatokat a szerződés fennállása során, illetve a megszűnést követő nyolc évig
kezeli. A Megbízó bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését. Az adatkezelésről részletes tájékoztatás elérhető
a Megbízott adatkezelési szabályzatában, amely elérhető a www.mdy.hu weboldalon, vagy a Megbízott székhelyén.
6. A Megbízót és a Megbízottat egyaránt terheli a titoktartási kötelezettség, amely a szerződés megszűnése után az elévülési idő leteltéig áll fenn. Ugyanakkor
jelen szerződés felmenti a Megbízó kockázatait elvállaló Biztosítót a Megbízott irányában a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit)
135-143. §-aiban meghatározott biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján
tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti, illetve biztosítási titokként, valamint a személyes adatnak is minősülő adatokat személyes adatként kezelik.
Megbízó felhatalmazza Megbízottat arra, hogy a Megbízót érintő biztosítási szerződésekkel kapcsolatos információkat a szerződést kezelő Biztosító
társaságoktól megkapja.
7 . A Megbízó hozzájárul, hogy számára a Megbízott elektronikus és postai úton egyaránt, a Megbízó nevében megkötött/kezelt biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos információkat, tájékoztató anyagokat juttasson el.
8. Megbízó jelen szerződés keretében megkötött/kezelt biztosítási szerződés(ek) feltételeit megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.
9 . Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott közreműködésével előkészített biztosítási szerződéseket a Megbízott közvetítésével köti meg. A
Megbízó nem járul hozzá ahhoz, hogy új biztosítások megkötése vagy a jelen megbízás hatálya alá tartozó biztosítások módosítása érdekében a Biztosítók
közvetlenül keressék meg a Megbízót.
10. Megbízó nyilatkozik, hogy biztosításközvetítésre vonatkozó jelen megbízása kizárólagos, a fent rögzített feladatok ellátására más megbízása nem áll fenn
és ilyen megbízást a jelen megbízási szerződés hatálya alatt a jövőben sem fog adni.
11. A létre nem jött biztosítási szerződések miatt Megbízónál keletkezett esetleges veszteségekért Megbízottat csak abban az esetben terheli felelősség, ha a
biztosítás kizárólag a Megbízott jogellenes magatartása miatt nem jött létre.
12. A Megbízási Szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, illetve a
Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően létrejövő szerződés. A nem szabályozott feltételek tekintetében e törvények
rendelkezései, valamint a Megbízott Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.
13. Jelen szerződés az aláírással lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Felek jelen megbízást 60 napos határidővel, egymásnak intézett írásos
nyilatkozattal bármikor felmondhatják.
14. Megbízó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy a jelen szerződés tartalmáról, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen
szerződés rendelkezéseit, valamint a jelen szerződés mellékleteinek (így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek) tartalmáról a szerződéskötést
megelőzően kellő időben írásbeli tájékoztatást kapott, azt megismerte, alaposan áttanulmányozta, megértette, továbbá a biztosító főbb adatairól, felügyeleti
hatóságáról írásbeli tájékoztatást kapott, a terméktájékoztatót, a biztosítás általános szerződési feltételeit, valamint a Megbízott - piacon elérhető
biztosításokra vonatkozó - elemzését átvette. Megbízó továbbá kijelenti, hogy a jelen szerződés és annak mellékletei (így különösen az Általános Szerződési
Feltételek) teljes tartalmával egyetért, azokat a maga részére teljes mértékben kötelezőnek fogadja el.

Kelt: 2023. 01. 31.
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Megbízó

……………………………………………………………
Megbízott
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