
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

mely létrejött 

…………………….…………………………...  a START-R BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT.   

…………………………………………………     valamint         6724 Szeged, Csemegi utca 11. Fsz. 3.          

………………….……………………………...             Adószám: 13161332-1-06 - Cégjegyzékszám: 06-09-008900 

………………….………….…………………..                    Tel: 62/548-696; E-mail: info@startr.hu 

             mint Megbízó               mint Alkusz 

között, az alábbi tárgyban és feltételekkel. 

1.) A Megbízó a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit) szerint megbízza az 
Alkuszt és a nevében eljáró megbízott biztosításközvetítőt, hogy részére biztosítást közvetítsen és a már meglévő és az 
újonnan megkötendő biztosítási szerződéseit kezelje. 

2.) A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz a biztosítókkal történő kapcsolatfelvétel során a 
képviseleti jogosultság igazolására a jelen megbízási szerződést bemutassa. 

3.) A Megbízó és az Alkusz megállapodnak, hogy a szóbeli bejelentés, kérés, megállapodás nem érvényes. Az Alkusz 
mindenkor a Megbízó írásos kérése alapján jár el azzal, hogy határidőhöz kötött feladatokra szóló megbízást csak annak 
lejáratát megelőző öt munkanapig fogad el. 

4.) A megbízás alapján az Alkusz a biztosítótársaságok felé a Megbízó érdekét képviselve a jelenleg hatályos és a jövőben 
közvetítésre, módosításra kerülő biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyek intézését vállalja, illetve ehhez minden 
segítséget megad. A Megbízó köteles a biztosítási szerződés létrehozása és tartama alatt az Alkusszal a valóságnak 
megfelelően, hiánytalanul közölni minden olyan tényt, változásokat, amelyek a biztosítási szerződést érintik. Az Alkusz 
jogosult minden ügyintézéssel kapcsolatos személyes adatokat is tartalmazó dokumentumok, például számla, felmondás, 
ügyféllevelezés, nyilatkozatok stb. továbbítására a Megbízó és a Biztosító között az ügyletre vonatkozó kézbesítési 
határidők figyelembevételével. 

5.) Az Alkusz közreműködésével előkészített és ajánlott és a Megbízó által a saját kockázatára elfogadott biztosítási 
szerződéseket a biztosítóval a Megbízó köti meg, írja alá, fizeti a biztosítási díjakat és a biztosított jogosult a kockázati 
káresemény bekövetkezése estén a biztosító teljesítésének átvételére. A szerződéseket az Alkusz a Megbízó helyett csak a 
Megbízó egyedi meghatalmazása alapján írhatja alá.  

6.) A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz a Megbízó biztosítási szerződéseit kezelő biztosítótársaságoktól a hatályos 
biztosítási szerződésekről teljes körű információt szerezzen be. A Megbízó jelen megbízás aláírásával feloldja a biztosítót 
az Alkusz felé a titoktartási kötelezettsége alól. Az Alkusz vállalja, hogy a tudomására jutott információkért titoktartási 
kötelezettséggel tartozik, azokat a felek engedélye nélkül harmadik személynek nem adja ki.  

7.) A szerződő felek rögzítik, hogy az Alkusz a Bit 398. § szerint független biztosításközvetítőnek minősül, a szerződés 
létrejöttét a Megbízó megbízásából segíti, gyakorlatilag a Megbízó ügynöke. Az Alkusz ennek megfelelően nem 
tekinthető a biztosítók képviselőjének, ezért a biztosítók nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása a 
Megbízó biztosítási szerződéseivel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító nevében való joghatályos fogadására. A 
Megbízó tudomásul veszi, hogy jognyilatkozatai a biztosítóval szemben a biztosító szervezeti egységéhez való 
beérkezéssel válnak joghatályossá.   

8.) Megbízó kérésére az Alkusz felülvizsgálja a Megbízó biztosítási szerződését (szerződéseit), és amennyiben indokolt 
javaslatot tesz azok módosítására, vagy új szerződés (szerződések) megkötésére. 

9.) A szerződés (szerződések) létrejötte, módosítása előtt az Alkusz köteles írásban felmérni a Megbízó biztosítási igényeit 
és szükségleteit. Az Alkusz a biztosítási szerződések megkötésének előkészítése során köteles elegendő számú biztosító 
ajánlatait elemezni, majd a Megbízó elé terjeszteni. A Megbízó vállalja, hogy az általa igényelt biztosítási szerződés 
(szerződések) előkészítéséhez, megkötéséhez szükséges adatokat és igényeket írásban hiánytalanul az Alkusz 
rendelkezésére bocsátja, és azok helyességéért felelősséget vállal. 

10.) Az Alkusz a Megbízó választása alapján aláírásra előkészíti a biztosítási szerződést. Az Alkusz felelősséget vállal azért, 
hogy a megkötésre kerülő biztosítási szerződés megfelel a Megbízó előzetesen feltárt és elfogadott igényeinek. 

11.) A Megbízónak lehetősége van eldönteni, hogy az alkuszi megbízás alapján készült szerződés (szerződések) megkötése 
tanácsadással, vagy tanácsadás nélkül jöjjön létre. Ennek a választási lehetőségét az alkusz minden esetben külön 
nyomtatványon biztosítja. 

12.) Megbízó vállalja, hogy az adataiban történt esetleges változásokról a biztosítási szerződésben (szerződésekben) foglalt 
közlési kötelezettség körében az Alkuszt haladéktalanul írásban értesíti. Az Alkusz a Megbízó adatszolgáltatása alapján, 
nyomon követi a biztosítási szerződést érintő adatváltozásokat és azokat a biztosító felé jelzi, illetve az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket megteszi. 

13.) A Megbízó tudomásul veszi, hogy a több biztosító ajánlatából általa kiválasztott és megkötött, valamint a módosított 
biztosítási szerződésre (szerződésekre) vonatkozóan a biztosító 15 napos kockázat elbírálási határideje attól a naptól 
számít, amikor a biztosítási ajánlat a biztosítóhoz beérkezik. 

14.) Az Alkusz káresemény bekövetkeztekor szakmai segítséget nyújt a kár rendezésében követendő eljárásban, elősegíti a 
Megbízó biztosítási feltételekben meghatározott érdekeinek, jogos kárigényének érvényesülését. Az Alkusz ezért jogosult 
a káreseménnyel kapcsolatban a biztosítónál eljárni, adatokat egyeztetni és minden káreseménnyel kapcsolatos irat, 
számla, egyéb dokumentum továbbítására a Megbízó és a biztosító között. 
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15.) Az Alkusz ezen megbízási szerződés keretében végzett és szabályozott tevékenysége a Megbízó felé ingyenes, 
biztosításközvetítői (értékesítési) munkáért (szerződéskötésért) a javadalmazást attól a biztosítótól kapja, amelynél a 
biztosítási szerződés megkötésre kerül. 

16.) Jelen megbízási szerződés aláírásával a Megbízó elismeri, hogy az aláírás előtt a Start-R Biztosítási Alkusz Kft. és a 
megbízott biztosításközvetítő főbb adatairól, felügyeleti szervéről az írásos, valamint az adatkezelés és adatvédelem 
szabályairól szóló szóbeli és írásbeli (www.startr.hu) tájékoztatást megkapta. 

17.) Az Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy sem az Alkusz, sem a megbízott biztosításközvetítője, biztosító társaságban, 
más biztosításközvetítő és biztosítási szaktanácsadó vállalkozásban sem közvetlen, sem közvetett módon nem érdekelt, 
részesedése nincs, minősített befolyással nem rendelkezik. 

18.) Az Alkusz feletti szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el, a felügyeleti engedély száma: E-II/103/2005, a 
felügyeleti nyilvántartási száma: 205031191642.  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az 
adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50986/2012. 

19.) Fogyasztói és egyéb panasz esetén a Megbízó a panaszkezelés rendjéről az Alkusz irodájában kifüggesztett 
panaszkezelési szabályzatból, az Alkusz www.startr.hu weboldalán, a biztosításközvetítői tájékoztatóból és a +36 62/548-
696 telefonon tájékozódhat. 

20.) Az Alkusz a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni, ezért 
felelősséggel tartozik. A Start-R Biztosítási Akusz Kft. a jogszabályi követelményeknek megfelelő szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik. A szakmai tevékenysége során okozott kárért és sérelemdíjért az Alkusz illetve a 
szakmai felelősségbiztosítást kezelő Generali Biztosító Zrt. áll helyt. 

21.) A Megbízó □ hozzájárul / □ nem járul hozzá, hogy az Alkusz az adatait saját marketing céljaira felhasználja, az 
Alkusztól hírlevelet, vagy a biztosításközvetítői tevékenységével összefüggő információkat, termék ajánlatokat kapjon: 

□ elektronikus címére,     □ telefonjára vagy    □ postai úton. A hozzájárulás később írásban bármikor módosítható. 

Email cím: ………………………………………………………………….…………...  Tel.: ………….….……………… 

22.) A Start-R Kft., mint adatkezelő tájékoztatja a Megbízót, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés 
teljesítése és üzleti kapcsolattartás jogcímén kezeli a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvény (2011.évi CXII. Tv.), az 
Eu Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 - GDPR) és a Biztosítási Törvény (Bit.) rendelkezéseinek megfelelően. A 
személyes adatok címzettjei az Alkusz ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó, adatfeldolgozó munkavállalói, 
megbízott alvállalkozói és az Adatkezelési Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók. A személyes adatok tárolásának 
időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A személyes adatok postázás, szállítás céljából a Magyar Postának 
átadásra kerülnek. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk az Alkusz 
irodájában és honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

 
23.) A Megbízó a jelen szerződés aláírásával feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz a Bit.-ben előírt 

ügyfélnyilvántartás vezetésén túl, jogi eljárások és panaszügyintézés folytatása, valamint a biztosítási szerződésből eredő 
igények teljesítése céljából is végezzen adatkezelést. 

 
24.) A Megbízó tudomásul veszi, hogy joga van kérelmezni az Alkusztól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő 
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga 
van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
 

25.) A felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően üzleti, illetve biztosítási titokként kezelik, az erre vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásáról gondoskodnak. 

26.) Jelen megbízási szerződés határozatlan időre jött létre és mindaddig érvényben van, míg azt valamelyik fél 30 napos 
felmondási idővel írásban fel nem mondja, vagy azt írásban közös megegyezéssel meg nem szüntetik. 

27.) A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jog, különösen a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk), valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A Megbízó és az Alkusz megállapodnak abban, hogy bármely vita esetén a vitás kérdéseket kölcsönös 
egyeztetés útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat az Alkusz székhelye szerint illetékes 
Bíróság illetékességének. 

Jelen megbízási szerződés aláírásával a felek a fenti információkat és tájékoztatást megértették, tudomásul vették és 
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. A Megbízó a személyes adatai fenti célú kezeléséhez 
hozzájárul. Aláírást követően egy eredeti példány megbízási szerződés a Megbízót, egy eredeti példány az Alkuszt illeti. 

…………….…….….   …….… év  ..…. hó …... nap 

         Megbízó          Start-R Biztosítási Alkusz Kft. 


