W.F.B. Europe Alkusz Kft.
1024 Budapest,
Ady Endre utca. 19

Tárgy:

Kelt:__________________

Megbízás

A(z) _______________________________________(név)__________________________________________(cím)
kizárólagossággal megbízza a W.F.B. Europe Alkusz Kft.-t (1024 Budapest, Ady Endre utca. 19., cégjegyzékszám: 0109-940180, adószám: 22713346-1-41 Felügyeleti engedély száma:EN-II-181/2010), jelenlegi és új biztosítási
ügyeinek teljeskörű intézésével, - a gépjármű károk automatikus ügyintézésének kivételével - amely megbízás az
aktuális biztosítási díj átvételére és a biztosító(k) felé történő továbbítására is kiterjed.
A teljeskörű megbízás ellátásához szükséges adatokat és információkat Megbízó folyamatosan Megbízott
rendelkezésére bocsátja. A Megbízó vállalja, hogy a biztosítási szerződése(i) létrehozására, módosítására,
kezelésére irányuló közléseit, levelezéseit, tranzakcióit kizárólag a Megbízotton keresztül intézi, vagy annak
közreműködése mellett bonyolítja le.
A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a rendelkezésére bocsátott és a 2003. évi LX. törvény értelmében
biztosítási és üzleti titoknak minősülő adatait kezelje – kizárólag a megbízás ellátása érdekében – annak teljes körét
felhasználja, azokat harmadik fél részére átadja.
A Megbízó hozzájárul ahhoz is, hogy az ilyen célból továbbadott adatait belföldi és külföldi együttbiztosítás és/vagy
viszontbiztosítás szervezése céljából, valamint nyilvántartás céljából az ahhoz szükséges terjedelemben a harmadik
fél felhasználja, továbbadja.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által elkészített szakvélemények, elemzések a Megbízott szellemi
termékei, amelynek megállapításai kizárólag a Megbízó számára szólnak, ezek harmadik személyek (különösen
biztosítók, más biztosításközvetítők) részére történő bemutatásához, átadásához a Megbízott – külön írásos engedély
megadása nélkül – nem járul hozzá.
A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott őt – nevének felhasználásával – referenciaként megjelölhesse.
Jelen megbízásban foglalt szolgáltatásaiért Megbízott Megbízóval szemben semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra
jogot nem formál, továbbá jelen megbízás ellátása során Megbízó helyett és nevében semminemű jognyilatkozat
megtételére nem jogosult.
A Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízás aláírásával egyidejűleg a más társaság(ok) számára kiadott – jelen
megbízással megegyező tartalmú - megbízásait visszavonja és arról írásban értesíti korábbi megbízottjait. Megbízó
jelen megbízás hatálya alatt a megbízásban foglalt tevékenység ellátására irányuló további megbízás(oka)t nem ad
ki. Ellenkező esetben, amennyiben ezzel összefüggésben a Megbízottnak kárt okoz, úgy köteles az okozott kárt
megtéríteni.
Jelen megbízás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
A megbízás rendes felmondással is felmondható bármelyik fél részéről. Ebben az esetben – az alábbiak figyelembe
vételével – jelen szerződést bármelyik fél a biztosítási szerződések biztosítási évfordulójának, vagy lejáratának
napjára mondhatja fel, legalább a biztosítási évfordulót megelőző 60 napig. Olyan esetben, amikor a Megbízott által
kezelt biztosítási szerződések évfordulói különböző időpontokra esnek, a megbízás úgy tekintendő, mintha mindegyik
biztosítási szerződésre külön megbízás vonatkozna, így ezen szerződések vonatkozásában a megbízás
megszűnése, felmondása is különböző időpontokra, az egyes biztosítási évfordulók időpontjaira esik.
Azonnali hatállyal mondhatják fel felek jelen szerződést, amennyiben a másik fél jelen szerződésből fakadó valamely
kötelezettségét súlyosan megszegi és a sérelmet szenvedő fél felhívására a jogszerű helyzetet nem állítja helyre,
kivéve amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködést lehetetlenné teszi.
A felmondás kizárólag írásban a fenti időpontok figyelembevételével, a Megbízott levelezési címére postázva
lehetséges.
Jelen megbízás aláírásával egy időben a W.F.B. Europe Alkusz Kft.. tevékenységéről szóló tájékoztatást Megbízó
átvette és az abban foglaltakat tudomásul vette.

_____________________
Megbízott

____________________
Megbízó

