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MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Amelyet megkötöttek egyrészről az 
 

Allianz Hungária Zrt. 
(1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.) 

A cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék, Cg. 01-10-041356, 
KSH száma: 10337587-6603-114-01, Adószám: 10337587-4-44 

A képviseletre jogosultak neve, beosztásuk: 
Vámos Levente Imre, Vezérigazgató-helyettes 

Zubor Tibor, Igazgató 
a továbbiakban mint Biztosító, 

másrészről 
Alkusz 
( cím) 

Cg.; adószám: 
Képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása: 

 
vezető tisztségviselő(k) 

a továbbiakban mint Alkusz, 
(továbbiakban: Szerződő Felek) 

        
az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük érvényben lévő Együttműködési Megállapodást 
(továbbiakban megállapodás) az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal fogadják el. 
 
1) A felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodás 1. számú mellékletének 1.1 
„Alkusz jogai és kötelezettségei” pontját az alábbiak szerint egészítik ki: 
 

1.1.4. Az Alkusz nem jelentethet meg, és nem tehet közzé a Biztosítóra vonatkozó hirdetést, 
ismertetőt a Biztosító előzetes írásbeli engedélye nélkül. Alkusz jogosult a biztosító 
engedélyétől függetlenül, független közvetítőként információkat adni a biztosítóról, 
termékeiről. Az aktuális információk, szerződési feltételek, tájékoztatók az Allianz Közvetítői 
Portálon érhetők el. Alkusz vállalja, hogy mindig az aktuális, hatályos információk kerüljenek a 
weboldalán elhelyezésre. Az elhelyezett információkat a Biztosító jogosult ellenőrizni. Ha nem 
megfelelő az információ, akkor azt köteles a Biztosító értesítésére aktualizálni, a hatályos 
szövegre lecserélni. 
 
1.1.5. Az Alkusz legkésőbb a megbízója képviseletében tett díjkínálat kéréssel/ ajánlat 
leadással egyidejűleg, köteles a megbízója által részére kiállított, és - vállalkozások esetében 
cégszerűen - aláírt megbízást a Biztosítónak benyújtani, vagy az alkuszi megbízás meglétéről 
nyilatkozni. Az Alkusz nyilatkozat tétel esetén vállalja, hogy szükség esetén a Biztosító 
kérésére az alkuszi megbízást haladéktalanul megküldi. Amennyiben fentieknek az Alkusz 
nem tesz eleget, úgy a Biztosító jogosult a díjkínálat adást megtagadni. 
A Biztosító a megbízás tartalmi rendelkezései alapján az Alkusz képviseleti jogosultságát és 
a szerződéskötés és szerződéskezelés ügymenetét indokolt esetben, az üzleti etikai 
szabályok figyelembevételével - ellenőrizheti. Alkusz az ellenőrzés során köteles Biztosítóval 
együttműködni. 
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1.1.8.2. Életbiztosítási szerződések esetén a kockázatelbírálási határidőt attól a naptól kell 
számítani, amikor az eredeti ajánlat írásban beérkezik a Biztosítóhoz. A személybiztosítási 
ajánlatok elbírálása és rendszerbe való rögzítése a kockázatelbírálási időn belül beérkezett 
eredeti ajánlat alapján történhet meg. 
 
2) A felek megállapodnak, hogy az Együttműködési Megállapodás 7. számú, a 
Biztosításközvetítéssel összefüggő összeférhetetlenségi eljárásrend kiegészült néhány 
rendelkezéssel ezért az egységes szerkezetben a jelen módosításhoz csatolt 7. sz. melléklet 
szerint módosul. 
 
 
 

 
Budapest, 2020. 
 
 
 
 
 
 
Vámos Levente Imre                     Zubor Tibor 
vezérigazgató-helyettes  igazgató 
 

Allianz Hungária Zrt.                                                 Alkusz 

 


