
 
 
 
 

Alulírott:…………………………………………………………………………………………………….....(név) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………(cím) 
mint Megbízó megbízom a 
DÉL-ALFÖLDI Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaságot (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 17. 
II. /15. Cg. Szám: 03-09-114341) és annak képviselőjét:…………………………………………...….(ü. k. neve), 
hogy – a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény szerint – biztosítási ügyeim 
intézését, biztosítási szerződéseim előkészítését, létrehozását és meglévő biztosításaim karbantartását kizárólagos 
joggal lássa el. A DÉL-ALFÖLDI Bróker Kft. mint független biztosítási alkusz jár el  
 
1. Alkusz az alábbi igényfelmérést végezte és írásban rögzítette ügyfél jelen nyilatkozata alapján: 

O  új szerződés létrehozására irányuló megbízás (2., 3. és 4. pontok) 
O  meglévő szerződés kezelésére vonatkozó megbízás (2. és 5. pontok) 

 
2. Kezdete: 201……év…………..hó…   .nap.                 Tartam: O határozott:………  …………..…….-ig  
                     O határozatlan 
 biztosítások típusai: 

O  életbiztosítás   O  gépjármű kötelező    O casco 
O  lakás / társasház   O  vagyonbiztosítás   O felelősségbiztosítás

 O  baleset / egészségbiztosítás        O  egyéb: ………………………………………………………….. 
 
3. Alkusz ügyfél igénye alapján a következő biztosító társaságoktól mutatott be ajánlatot a megjelölt 

tartalommal:     Éves díj (Ft)            Megjegyzés 
 O  Aegon Magyarország    ……………  ………………………... 
              O  Allianz Hungária    ……………  ………………………... 
 O  DAS      ……………  ………………………... 
 O  Európai Utazási Biztosító   ……………  ………………………... 
 O  Generali     ……………  ………………………... 
 O  Genertel     ……………  ………………………... 
 O  Groupama                    ……………  ………………………... 
 O  Köbe                    ……………  ………………………... 

O  K & H     ……………  ………………………... 
O  Magyar Posta     ……………  ………………………... 

 O  MKB                                ……………  ………………………... 
 O  Signal     ……………  ………………………... 
O  Union     ……………  ………………………... 
O  Uniqa     ……………  ………………………... 
O  Wáberer                 ……………               ……………………….... 
O  Egyéb      ……………  ………………………... 

 
4. Alkusz a választást az alábbi szempont(ok) figyelembe vételével javasolta: 

O  kedvező díj   O  kedvező szolgáltatás   O  biztosító hírneve 
O  egyedi feltételek  O  ügyfél kifejezett kérése   O  megfelelő önrész 
O  szerződés-átdolgozás  O  kárrendezési tapasztalat  O  finanszírozó kérése 
O  előre meghatározott biztosítási összeg 
O  igénynek legmegfelelőbb kockázati kör     O egyéb 

 
5. Meghatalmazás az alábbi szerződésekre vonatkozik: 

Biztosító  Módozat  Kötvényszám  Éves díj v. díj / fiz. ütem 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Aláírásommal elismerem, hogy ezen szerződés mindkét oldalát elolvastam, az abban foglaltakat 
elfogadom, az aláírt dokumentumból egy példányt, illetve új szerződés kötése esetén a kiválasztott 
biztosító részletes termékismertetőjét átvettem. Az ismertetett ajánlatokat kielégítő mennyiségűnek 
ítélem. 
………………………………., 201……(év)…………... (hó)………(nap) 
 
………………………………………..              ………………………………………….. 

Ügyfél/Megbízó                               DÉL-ALFÖLDI Bróker Kft. /Megbízott 

DÉL-ALFÖLDI Bróker 
Biztosítási Alkusz Kft. 
6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 17. II./15. 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
(Meghatalmazás és igényfelmérés) 


