MEGBIZASI S,ZERZODES
A Megbízási Szerz dés [a továbbiakban,,Szerz dés''] az alábbi szerz do felek tkÜlÖn-kÜlÖn ''Fél''' egyuttesen,,Felek''] kozÖtt alulír'ott
napon és helyen jott létne, az alábbi feltételekkel:
1. Felek
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.

3. Kapcsolattart Megbíz nészérl:

1. Név/cégnév:

1.

Cím/székhely: ....
Szi g. szá

Ad

m l

cégiegyzékszá

m

:

szám:

mint megbíz , a továbbiakban I,,Megbíz

''J

1'4. Kapcsolattar^t az alkusz nevében:
1

2. PAFAGON-ALKU SZ Biztosításkozvetít

.

ZártkÖr'rjen

M kÖd

Részvénytár'sasá g
Telefon/fax:

Székhely: 1'163 Budapest, H sÖk fasor'a 50.
Cégjegyzékszám: 01 -1o-o45975' Ad szám :
mint megbízott, a továbbiakban: [,,Alkusz'']

.

.....

Mobil:
1

4276862-1 -42

E-mail:

2. A Szerz dés tárgya
2'
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' Megbíz meqbízza Alkuszt ' hoqy a sze.z dés alspián részére biztosÍtási szerz dés(eke]t k zvelítsen Alkusz a szerz dés al Ír sáVál a megblz

st

kiit.léz.tt.é!i

3. Félcl i.!!i.

tásktjzvetít tevékenysé!re is'

amit joos26bály meqenqed'

3 2' AIkUsz a tgv kenységB e átás6 so.Én kt'zremŰkÖd ]génybevételérejoqosult'

ele!et tett

di]fizetési kÓE lazettségének'

tás kockáz8tot

elvÉllalia'

feel ssége kiterjed .

nevében eliÉro szeÍnály k twékeiyséqéreis'

gÉltatésbl ercd kárckért Alk!szt fulelljsséq nBm terhéli'
4. Á 6z.rz dá. id

4.1 A sze.z

t É.m.ét nér!z n ..

dés hatérozatan id tart.m.6 jtjn létre'

kdtélezettség;ké.t'A

fe moníási id

t

Félek elegénd nek tekintik áhhoz' hogy N4egbÍz Alkusz felmondáss Esetén sz Ügye] vitelér l qondoEkodni ttdjon'

formábEn mEgkÚdtjtt félmondéEt skerte]en kézbesítés66Btén

is

kijvet ijttidik munbntspon kézbssÍtBttnek tekintik
mÉsodik kézb66ítésmegkÍsérlését

5. E!ÉD nyllatkoz.tot

annak igazoásá. l' hogy s fulijgyeleti nyilvéntaftásbán szerepelilletve az ellen lzésre vonatkoz

l hst Eég l FontitájékozEt Alklsz

honl8pjÉn is megt kinthet

5 2' Alkusz tájékoztátja MegbÍz t' hogy a szerz dés slspján k zvgtTtett biztositási 6zeP dés(ek]r I egyedi EzonosítÉsrEElkelmas nyilvántaftást krjtéles vézétni

toVábbÍtá516' jlletve átadásra.
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Felek E

Szerz désben nem szab lyozott kéNléE kre é Ptk'' E Bit' é6 a jogviszonyukr vonatkoz egyéb jogszabályok rendelkezéseit tek ntik irányad nak

Felek sze.z dést elolvasás

ás értelmezés után' m nt

szelz déses aka.átukksl

mindenbsn sgy
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