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2M Biztosítási Alkusz Kft. a  Biztosítási tevékenységről szóló törvénynek  megfelelően az alábbiakról tájékoztatja ügyfelét:  
 
1. A 2M Biztosítási Alkusz Kft. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint felügyelet engedélye alapján, annak ellenőrzése, alatt végzi 

tevékenységét. Engedély száma: EN-II/M-303/2009.  Társaságunk szakmai felügyeletét az MNB látja el, esetleges panasz esetén 
is hozzájuk fordulhat. (MNB  1013 Budapest Krisztina krt. 39, tel: 1/48-99-100, www.mnb.hu). 
 

2. A 2M Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő, alkusz,  
2.1. cégszerű jegyzésére kizárólag a társaság ügyvezetője, Mucsi Tamás jogosult. 
2.2. szakmai vezetője: Kondorosi Judit  
2.3. Jelen megbízási szerződést az Alkusz erre irányuló felhatalmazása alapján az eljáró, megbízott független 

biztosításközvetítője joghatályosan aláírhatja. 
 

3. Alkusz a "független biztosításközvetítői műhiba"  körében felelősségre vonható. Alkusz kijelenti és szavatolja, hogy a jelen 
szerződésben foglalt tevékenységek ellátásához szükséges szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.  
Az alkuszi tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója Allianz Hungária Zrt., kötvényszáma: 
324347211 
 

4. Az alkusz teljes szakmai felelősséggel tartozik alkalmazottai és a megbízottai által az ügyfélnek okozott károk esetén.  
Társaságunk megbízottai sorszámozott, fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, nevük a www.mnb.hu internetes oldal "ügynök 
regiszterében" megtalálható.  Kérjük azonosítsák a nevünkben eljáró megbízottakat az interneten vagy igazolványuk alapján!  
 

5. Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, a biztosító(k) nevében érvényes jognyilatkozatot nem tehet, nincs       
felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a biztosító(k) nevében való   joghatályos 
fogadására, így a biztosítási szerződés felmondásának fogadására sem. Az Ügyfél biztosítóval szembeni jognyilatkozatai a 
biztosítóhoz való beérkezéssel válnak hatályossá, ezért az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető biztosító(k) 
tudomásszerzésének.  
 

6. Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó kockázatelbírálási határidőt attól a naptól kell 
számítani, amikor az ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. 

 
7. Fogyasztói panasz esetén Ügyfél a panaszkezelés rendjéről a saját és megbízotti irodáinkban kifüggesztett tájékoztatóból, a 

www.2malkusz.hu (panaszkezelés) internetes címen, a 1/6333-393-as telefonszámon vagy székhelyünkre (8200 Veszprém 
Rákóczi utca 5.) címzett levele útján tájékozódhat. 

 
8. A 2M Biztosítási Alkusz Kft-t, valamint annak alkalmazottait, képviselőit, megbízott független biztosításközvetítőit a tudomásukra 

jutott és az ügyfél személyes körülményeire, vagyoni helyzetére, személyes adataira valamint szerződéseire vonatkozó adatok 
tekintetében (biztosítási titok) titoktartási kötelezettség terheli. 

 
9. Ügyfél vállalja, hogy a jelen szerződésben foglaltak eredményes ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére bocsátja 

az Alkusz által igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat és mindenben együttműködik az Alkusszal. 
 

10. A jelen szerződés aláírásával Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy más biztosítási alkusz a jelen szerződésben foglalttal azonos 
vagy ahhoz hasonló tevékenység végzésére vonatkozóan nem rendelkezik általa kiadott alkuszi megbízással. Az Ügyfél egyúttal 
vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a jelen megbízásban foglalt 
tevékenységek ellátására. 

 
11. A jelen megbízás határozatlan időtartamra szól és azt a Szerződő Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve 

jelen megbízás rendes felmondással is megszüntethető. 
11.1. A szerződést bármely fél, kizárólag írásban jogosult indoklás nélkül felmondani - 30 napos felmondási idő figyelembe 

vételével - a naptári év végére. 
11.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésben felsorolt biztosítási szerződések tekintetében azok tovább-

/elörökítése az Alkusz nevéről a biztosítási szerződés tartama alatt nem lehetséges még akkor sem, ha jelen megbízást az 
Ügyfél az Alkusztól visszavonja. A megbízás visszavonásáról Ügyfél írásban köteles értesíteni Alkuszt, majd a felmondás 
kézhezvételét követően válik jogosulttá Ügyfél más megbízást adni az újonnan létrejövő szerződései létrehozására és 
kezelésére. 

 
12. Ügyfél jelen megbízással hozzájárul, hogy Alkusz a személyes és különleges adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, - a 

kötelező megőrzés idejéig - nyilvántartsa és kezelje. 
12.1. Alkusz jogosult az Ügyfél kockázatait kezelő Biztosítóhoz való adattovábbításra, ha az a megbízási szerződés teljesítéséhez 

szükséges. Az adatkezelés célja kizárólag a biztosítási szerződés(ek) megkötéséhez, módosításához, állományban 
tartásához, illetve a biztosítási szerződésből eredő követelések megítéléséhez szükséges cél lehet. 

  
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv.  (PTK), és a biztosítási 

tevékenységről szóló 2014 évi LXXXVIII. (Bit.) törvény  rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Bármely, jelen szerződésből 
eredő jogvita esetén, a Szerződő Felek  alávetik magukat a Veszprémi Törvényszék illetékességének. 
 

 

2M Szakmai vezető
Szövegdoboz
HATÁLYON KÍVÜL!




