Megbízási szerződés
Hitelbiztosítás közvetítői feladatainak ellátásához
(amely azonosítási adatlapként is szolgál a 2007.évi CXXXVI. tv-ben előírt feladatok végrehajtásához)
Mely létrejött egyrészről:
Cégnév:

_________________________________________________________________________________

Székhely:

_________________________________________________________________________________

Adószám:

________________________________ Cégjegyzékszám:___________________________________

Képviselő neve/ beosztása:

_____________________________________________ / __________________________________

Születési hely, idő:

_____________________________________________ / __________________________________

Képviselő lakcíme:

_________________________________________________________________________________

Azonosító okm. száma, típusa: ________________________________ Kiállító hatóság neve, betűjele:_________________________
mint Megbízó, másrészről az:
Ensure Pénzügyi Szolgáltató Kft., (1171 Budapest Berky Lili u. 58. 1.2., adószám: 13776163-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-109042,
képviseli Füzesi Tibor György ügyvezető) mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek ezennel igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát egymás felé
megvizsgálták és igazolták. Megbízott nyilatkozik, hogy a megbízás teljesítése során független közvetítőként jár el.
Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó hitelbiztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei és elvárásai teljesüljenek a
biztosítási piac nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Jelen megbízás elválaszthatatlan része a hitelbiztosításokra vonatkozó kockázat
elbíráló adatlap.
Megbízó kizárólagos hatállyal megbízza Megbízottat, hogy számára a hitelbiztosítások területén közvetítői tevékenységet folytasson,
illetve különböző biztosító társaságoktól Megbízó írásban rögzített igényeinek megfelelő biztosítási ajánlatokat kérjen, és a jelenleg
már meglévő szerződésekkel együtt azokat véleményezze és értékelje, továbbá a biztosítási ajánlatokat a biztosítótársaságok felé
továbbítsa.
Megbízott a megbízást elfogadja, és vállalja, hogy a megbízás hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatosan a megbízási szerződés
érvénytartama alatt képviseli Megbízó érdekeit. Megbízott tevékenysége kiterjed elsősorban:

Megbízó igényeinek, kockázatának, céljainak megismerését követően megfelelő ajánlatokat dolgoz ki, illetve kér be,
ahol erre lehetőség van a biztosítótársaságok versenyeztetése útján. Ennek során kielégítő mennyiségű biztosítási,
kockázatkezelési lehetőséget elemez, összehasonlítja, értékeli a biztosítók termékeit, és részletes tájékoztatót ad az
egyes termékek feltételeiről,

Megbízó kockázatát a Megbízó által kiválasztott biztosítónál helyezi el,

Megbízó jognyilatkozatait, változás bejelentési kérelmeit, kárrendezési dokumentumait, és egyéb iratait a biztosító felé
továbbítja.
Jelen szerződés nem terjed ki kárrendezési, szolgáltatási folyamatokban egyezségek megkötésére felek erre irányuló külön
megállapodásának hiányában.
Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes. A megbízási szerződés, annak aláírását követő év
január 01.-i hatállyal, legkésőbb 60 nappal az évforduló előtt mindkét fél részéről írásban felmondható. Megbízó hozzájárul, hogy jelen
megbízási szerződés másolatát Megbízott a vele kapcsolatban álló biztosítótársaságoknak átadja.
Megbízó vállalja, hogy Megbízott a megbízási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat rendelkezésére
bocsájtja, melyek valódiságáért felelősséget vállal, valamint a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos változásokat Megbízott felé jelzi.
Megbízott nem felel a Megbízó változás bejelentési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért. Megbízó vállalja továbbá, hogy
jelen megbízási szerződés érvénytartama alatt más biztosítási szolgáltatásokat közvetítő üzletkötőnek, ügynöknek, alkusznak, többes
ügynöknek nem ad jelen megbízási szerződéssel azonos vagy hasonló tevékenység végzésére vonatkozó megbízást, a hitelbiztosítási
szerződéseit, igényeit, kizárólagosan Megbízotton keresztül kezeli.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
Jelen megbízási szerződés, illetve ennek teljesítése kapcsán kölcsönösen szolgáltatott információk, adatok, iratok, továbbá a személyes
adatok üzleti és biztosítási titoknak minősülnek. A titoktartás szabályaira a Biztosítási tevékenyégről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (Bit), a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései vonatkoznak.
Megbízott a Bit (2014. évi LXXXVIII. törvény) alapján az alábbi tájékoztatást adja Megbízó részére:

Megbízott felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Esetleges panaszát a panasz@ensure.hu e-mail címre, vagy a 1171 Budapest Berky Lili u. 58. postacímre küldheti

Megbízott szerepel az MNB biztosításközvetítői nyilvántartásában, melyet Megbízó a www.mnb.hu oldalon ellenőrizhet

Megbízott nyilatkozik, hogy biztosítóban nem rendelkezik minősített befolyással, illetve biztosító nem rendelkezik
Megbízottnál minősített befolyással

Megbízott szakmai tevékenységére vonatkozóan a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítással rendelkezik.
Kelt: Budapest, 2016. ……………………………………………

Megbízó

Megbízott
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BIZALMASAN KEZELENDŐ!

Cégnév:
Bejegyzett székhely:
Cégjegyzékszám:

Internet:

Kontakt személy:

Beosztás:

E-mail:

Mobil:

Telefon:

Telefax:

Credit manager neve:

(A szürke színű szövegmezőkbe dupla egérkattintás után - az „alapértelmezett szöveg” részbe - tud szöveget beírni, illetve
„jelölni” azt.)

ADATOK A HITELBIZTOSÍTÁSI AJÁNLATHOZ
1.

BIZTOSÍTANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
Tevékenység leírása:
NACE code / TEÁOR szám:

2.

KÍVÁNT HITELBIZTOSÍTÁSI FORMA
(kérjük a kívánt hitelbiztosítási formát megjelölni)

Belföldi hitelbiztosítás

Export hitelbiztosítás

Biztosítás vevői fizetésképtelenség ellen

Biztosítás vevői fizetésképtelenség ellen

Biztosítás késedelmes fizetések ellen teljes körű

Biztosítás késedelmes fizetések ellen teljes körű

követelésbehajtási szolgáltatásokkal

követelésbehajtási szolgáltatásokkal

Szerződéskötéskor fennálló kinnlevőségek bevonása a

Szerződéskötéskor fennálló kinnlevőségek bevonása a

biztosítási védelembe

biztosítási védelembe
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3.

A BIZTOSÍTANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ADATAI AZ ELMÚLT 3 ÉVBŐL (e Ft)

Év

Összforgalom

Belföldi forgalom (ÁFA-val)

Export

2013
2014
2015
Tervezett forgalom a következő 12 hónapban:
Vevők száma:

4.

VEVŐK ÖSSZETÉTELE
Belföldi forgalom

Export

Építőipar

%

%

Gépgyártás-acélipar

%

%

Mezőgazdaság-élelmiszeripar

%

%

Vegyipar

%

%

Elektronika-IT

%

%

Kiskereskedők

%

%

Egyéb

%

%

5.

A NEM BIZTOSÍTHATÓ FORGALMAK ARÁNYA A TELJES FORGALOMHOZ VISZONYÍTVA
Belföldi forgalom

Export

Készpénzes és előre fizetés:

%

%

Cégcsoporton belüli forgalom:

%

%

100%-os biztosítékkal fedezett forgalom:

%

%

Költségvetési szervekkel realizált forgalom:

%

%

Fél éven túli garanciális visszatartás:

%

%

A biztosíték típusa:
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6.

7.

EXPORT TEVÉKENYSÉG CÉLORSZÁGAI

BIZTOSÍTANDÓ ORSZÁGOK
(További export országok feltüntetésére újabb sorok beszúrásával van lehetőség)

Ország

8.

Ügyfelek száma

Várható éves forgalom (eFt) Nem biztosítható (eFt)

INFORMÁCIÓ A KINNLEVŐSÉGEKRŐL (eFt)
(kérjük, hogy itt a vevőkkel szemben fennálló teljes nyitott állományokat (lejárt és nem lejárt számlák együtt) összesítsék)
Belföldi ügyfeleknél
Külföldi ügyfeleknél
(ÁFA-val együtt)
Vevők száma

Összeg

Vevők száma

Összeg

a) Az elmúlt 12 hónap kinnlevőségeinek átlaga:
b) Az átlagos kinnlevőségek megoszlása:
Kevesebb mint 300.000 Ft
300.000 – 1.000.000 Ft
1.000.000 – 3.000.000 Ft
3.000.000 – 5.000.000 Ft
5.000.000 – 10.000.000 Ft
10.000.000 – 15.000.000 Ft
15.000.000 – 30.000.000 Ft
30.000.000 – 50.000.000 Ft
Több mint 50.000.000 Ft
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9.

A VEVŐKNEK ADOTT SZERZŐDÉS SZERINTI FIZETÉSI HATÁRIDŐK
Belföld

Külföld

Legrövidebb:

nap

nap

Leghosszabb:

nap

nap

Átlagos:

nap

nap

10.
A KÖVETELÉSEK ÁTLAGOS IDŐTARTAMA
(A vevők ténylegesen ekkor teljesítik a fizetési kötelezettségüket)
Belföldi ügyfeleknél

11.

nap

Külföldi ügyfeleknél

nap

A SZÁMLÁZÁS RENDJE
(Az áruszállítás/szolgáltatás teljesítése és a számlázás közötti leghosszabb idő)
nap

12. AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEIBEN/A VEVŐKKEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEIKBEN VAN-E TULAJDONJOGFENNTERTÁSI
ZÁRADÉK?
Igen, van

Nincs

13.

VÉGLEGES KÖVETELÉSKIESÉSEK AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN (eFt)
(Vevői fizetésképtelenségből eredő (bruttó) hitelezési veszteségek, behajthatatlan követelések, a számla keletkezésének éve
szerint)
Belföldi ügyfeleknél
Év

Károk száma

Külföldi ügyfeleknél
Veszteség összege

Év

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

14.

Károk száma

Veszteség összege

AZ 1.000.000 Ft-OT MEGHALADÓ KÖVETELÉSKIESÉSEK AZ ELMÚLT 4 ÉVBEN (eFt)
(További, 1.000.000 Ft-ot meghaladó követeléskiesések feltüntetésére újabb sorok beszúrásával van lehetőség)

Vevő neve, címe:

Követelés-kiesés
összege (eFt):

Eredeti esedékességi
határidő:
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15.

RÉSZLETEK A KINNLEVŐSÉGEKRŐL:

Nyitott tételek listája (a vevők neve és a kinnlevőségek összege):
csatolva

Listán szereplő kinnlevőségek összege:

eFt

nincs csatolva

16.

JELENLEG CÉGÜKNEK VAN-E HITELBIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYE?
Nincs

Igen, belföldi vevők számára

Igen, külföldi vevők számára

A biztosító neve:

Mióta él a szerződés?

óta

Felmondva:

Felmondható:

-tól

17.

JELENLEG CÉGÜK ALKALMAZ KÖVETELÉSBEHAJTÓ CÉGET?

Nem

Igen

18.

JELENLEG CÉGÜK ALKALMAZ CÉGINFORMÁCIÓS CÉGET?

Nem

Igen

19.

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK:

Kijelentem, hogy a kérdőív pontjait legjobb tudásom szerint töltöttem ki és a fenti állítások helyesek és teljesek. Egyetértek
azzal, hogy a megbízás és jelen kérdőívben megadott adatok alapján az Ensure Kft. hitelbiztosítási ajánlatot kérjen be
részünkre több biztosítótól, valamint azzal, hogy ezen adatközlés bármely későbbiekben kiállítandó kötvény alapjául
szolgálhat.

Dátum

Cégszerű aláírás
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