HATÁLYON KÍVÜL!
ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ

2M Biztosítási Alkusz Kft. a 2003.évi LX. tv. 37. paragrafusnak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja ügyfelét:

1.

A 2M Biztosítási Alkusz Kft. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélye alapján, annak

ellenőrzése alatt végzi tevékenységét. Engedély száma: EN-II/M-303/2009. Társaságunk szakmai felügyeletét a PSZÁF
látja el, esetleges panasz esetén is hozzájuk fordulhat. (PSZÁF 1013 Budapest Krisztína krt 39, tel: 1/48-99-100,
www.pszaf.hu).
2.

A 2M Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő, alkusz, cégszerű jegyzésére kizárólag a társaság
ügyvezetői jogosultak, Miseta Gyula és Mucsi Tamás ügyvezetők.
2.1. Jelen megbízási szerződést az Alkusz nevében eljáró, megbízott üzletkötő joghatályosan aláírhatja!

3.

Alkusz a "független biztosításközvetítői műhiba" elkövetésekor felelősségre vonható. Társaságunk a törvényi
szabályozásnak (Bit.) megfelelően rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, amelyet az Allianz Zrt. kezel.
Kötvényszám: AHB713786095

4.

Az alkusz teljes felelősséggel tartozik alkalmazottai és megbízói által az ügyfélnek okozott károk esetén.
Társaságunk megbízottjai sorszámozott, fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, nevük a www.pszaf.hu internetes
oldal "ügynök regiszterében", illetve társaságunk honlapján - www.2malkusz.hu – megtalálhatóak.
Kérjük azonosítsák a nevünkben eljáró megbízottakat az interneten vagy igazolványuk alapján!

5.

Alkusz nem tekinthető a biztosító képviselőjének, a biztosító(k) nevében 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 (Ptk 537 paragrafus (2)
szabályozása) 15 napos 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 20/515-32-81-es
telefonszámon vagy székhelyünkre (2234 Maglód, Mátyás király u. 86.) címzett levele útján tájékozódhat.

8.

A 2M Biztosítási Alkusz Kft-t, valamint annak alkalmazottait, képviselőit, szerződött üzletkötőit a tudomásukra
jutott és az ügyfél személyes körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint szerződéseire vonatkozó adatok
tekintetében (biztosítási titok) titoktartási kötelezettség terheli.

