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ALKUSZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről az UNIQA Biztosító Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszám: 01-
10-041515, adószám: 10456017-4-44), továbbiakban: UNIQA, másrészről a(z) ___________________ (cégnév) (székhely: 
_____________________, cégjegyzékszám: __________________, adószám: _______________________, képviseli: 
______________________), továbbiakban: Alkusz, együtt említve, mint Felek között, az alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel. 
 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján független alkuszként 
végzett biztosításközvetítői tevékenység végzésére vonatkozó többször módosított együttműködési megállapodás 
(továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) van hatályban. 

 
2. A jelen szerződésmódosítás aláírásával Felek megállapodnak abban, hogy az aláírás napjától az Együttműködési 

Megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 
A) az Együttműködési Megállapodás 4.1/i) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  

„UNIQA jogosult a jelen szerződés jutalékokra vonatkozó szabályait (így különösen a jelen szerződés 1. számú Mellékletét) a 
biztosítási piac, gazdasági céljai valamint a gazdasági folyamatok változásaihoz igazodóan, a jövőre nézve, egyoldalúan, 
Alkusz egyidejű írásbeli értesítésével módosítani. Az 1. számú Melléklet változtatási lehetősége kiterjed a hatályban lévő 
jutalékok mértékének emelésére, csökkentésére, új jutalékfajták bevezetésére, korábbi jutalékfajták elhagyására, a 
jutalékjogosultságok megszerzése feltételeinek vagy a jutalékok kifizetési feltételeinek a módosítására, elhagyására. Alkusz 
tudomásul veszi, hogy az új 1. számú Melléklet szerinti változások hatályosulására a 10.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni 
és UNIQA az ezt követően az Alkusz által közvetített biztosítási szerződés(ek)re jogosult a változásokat alkalmazni [az 
UNIQA akkor jogosult az új 1. számú Melléklet szerinti változásokat annak hatályosulását követően az Alkusz részére 
számfejtett jutalékelszámolás(ok)ra alkalmazni, ha a jutalékváltozás(oka)t az adott termék(ek)re vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés, felügyeleti állásfoglalás, ajánlás, stb. indokolta.]. UNIQA az Alkusz részére az új, módosított 
jutalékszabályok bevezetésére 30 (Harminc) napos türelmi időt biztosít, amennyiben Alkusz ezen türelmi időn belül nem 
fogadja el az új, módosított jutalékszabályok rendelkezéseit, ill. a türelmi idő alatt a Felek eltérően nem állapodnak meg, úgy 
Alkusz jogosult a jelen megállapodást rendes felmondással megszüntetni. Felek rögzítik, hogy az új 1. számú Melléklet 
hatálybalépésének napján a korábban érvényes 1. számú Melléklet a jövőre nézve érvényét veszti és az új 1. számú Melléklet 
automatikusan a jelen szerződés elválaszthatatlan részévé válik;” 

B) az Együttműködési Megállapodás 4.3/d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:  
„jelen megállapodás közös megegyezéssel, vagy bármely Fél általi rendes felmondással történő megszűnése esetén 
Alkuszt (az állomány kezeléséért) a megszűnés napjától 1 (Egy) évig illeti meg folytatólagos jutalék a jelen megállapodás 
tartama alatt közvetített biztosítási szerződések tekintetében. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás közös 
megegyezéssel, vagy bármely Fél általi rendes felmondással történő megszűnése esetén egymással ún. fenntartási 
szerződést is köthetnek, amelyben Felek rögzíthetik, hogy – a jelen megállapodás megszűnését követően – az Alkuszt 
mindaddig – a jelen megállapodás tartama alatt közvetített biztosítási szerződések után – folytatólagos jutalék illeti meg, amíg 
az Alkusz rendelkezik az ügyfél megbízásával és a biztosítási szerződést az ügyfél díjfizetéssel hatályban tartja. Felek az 
előzőekben rögzítettektől eltérően megállapodnak, hogy amennyiben a határozott időtartamra vagy tartam engedménnyel 
kötött szerződések díjrendezettek, úgy a díjjal rendezett időszakokra (maximum a határozott időtartam végéig illetve a 
tartamengedmény időszakának lejártáig) az UNIQA – számla ellenében – elszámolja a folytatólagos jutalékot az Alkusz 
részére.” 

 
3. Felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodást egyebekben kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánják, annak 

jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseik változatlan tartalommal hatályban maradnak. A Felek megállapodnak 
abban, hogy a jelen szerződésmódosításból eredő minden vitás kérdést lehetőleg közvetlen tárgyalásos úton rendezik, jogvita 
esetére az Együttműködési Megállapodás erre vonatkozó rendelkezései irányadóak. A jelen szerződésmódosításban nem 
szabályozott kérdésekre Felek a hatályos Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit, továbbá a magyar jogot tekintik 
irányadónak. 
 

Felek a jelen szerződésmódosítás aláírásával és végrehajtásával megerősítik, hogy jelen szerződésmódosítást minden 
részében alaposan áttanulmányozták és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találták, és így azt, mint a 
tényekkel és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, képviselőik útján cégszerűen aláírták, és annak 
az őket megillető 1-1 (Egy-egy) eredeti példányait átvették. 
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