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TÁJÉKOZTATÓ 

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA Biztosítási Alkusz Kft.  

megbízottjaként eljáró független biztosításközvetítő adatairól és az általa végzett tevékenységről 
 

Biztosításközvetítő  

  neve:   Lévai Sándor 
  

Biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet,  melynek nevében eljárok 

neve:   Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. 

székhelye:  1063 Budapest Szinyei Merse u. 8. 

  adószám:   12849417-2-42 

  cégjegyzékszám:  01-09-706421 

  székhely állama:  Magyarország 
 

Biztosításközvetítő felügyelet hatósága: Magyar Nemzeti Bank  (MNB) 

 1013 Budapest krt. 55. sz. 
 

Tájékoztatom, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló hogy a 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.)  398.§ 

(1) bekezdése szerinti független biztosításközvetítői tevékenységet végzek. A 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.)  407.§-a és 

a 2013. évi CXXXIX. Törvény (MNB)  39.§-a alapján a biztosításközvetítői tevékenységet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

által vezetett Biztosításközvetítői (és  Szaktanácsadói) nyilvántartásba vételhez kötötten végzem. 
 

Természetes személy nyilvántartási száma: 105110561943   

Gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma: 204121403333 

(A nyilvántartás leellenőrizhető a: https://intezmenykereso.mnb.hu/   honlapon) 
 

Kijelentem, hogy  biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban közvetlen vagy közvetett 

részesedéssel, minősített befolyással nem rendelkezem. Továbbá biztosító, annak anyavállalata nem rendelkezik minősített 

befolyással abban a  biztosításközvetítő vállalkozásban, melyben tevékenyésgem végzem. 
 

A biztosításközvetítői szakmai tevékenységem során okozott kárért vagy felmerült sérelmi díj megfizetéséért a  Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz kft. áll helyt. 
 

A biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon bizalommal biztosításközvetítőjéhez. 

Amennyiben biztosításközvetítőjének nem sikerült az Ön számára is megnyugtatóan rendezni felmerült problémáját, úgy kérjük 

keresse meg a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz kft. cégvezetőségét, a 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 

8. 1. emelet 3-4. sz. címen valamint a +36 (1) 473-4532 telefonszámon, elektronikus levélben a info@mkvkalkusz.hu e-mail 

címen, faxon a +36 (1) 473-4516 telefonszámon vagy INTERNETEN a www.mkvkalkusz.hu oldalon. 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. nevében eljáró - általa megbízásos vagy 

munkaviszonyban foglalkoztatott - biztosítosításközvetítő személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 

panasza bejelentését személyesen a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

u. 8. 1. emelet 3-4. sz. címen valamint a +36 (20) 395-1585 telefonszámon, illetve elektronikus levélben a 

panaszkezeles@mkvkalkusz.hu e-mail címen, faxon a +36 (1) 473-4516 telefonszámon teheti meg. Panaszkezelési 

szabályzatunkat, a bejelentéshez szükséges dokumentumokat megtalálja a 

https://www.mkvkalkusz.hu/Dokumentumok/Panaszkezelési szabályzat címen. 
 

Panaszaival fordulhat felügyeleti szervünkhöz: 

Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

www.mnb.hu 

 

Fogyasztói  jogainak érvényesítésével a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-hoz 

www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-

miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag

A biztosításközvetítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében 

kérelmet terjeszthet elő a békéltető testületnél (www.mnb.hu/bekeltetes) illetve a a lakóhelye, székhelye szerinti illetékes járási 

hivatalnál (http://jarasinfo.gov.hu/). Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

Biztosítási Alkusz kft.-vel közvetlenül megkísérelje a panasz rendezését 

 

Független biztosításközvetítői tevékenységem során a következő - biztosítási ágazatok szerinti - kockazati besorolású termékek 

terjesztésére rendelkezem jogosultsággal: 
 

- Baleset-, Betegség és 

Egészségbiztosítás 

- Gépjármű-biztosítás 

- Tengeri-szállítmányozási 

biztosítás 

- Légi biztosítás 

- Tűz- és egyéb vagyoni károk 

-  Felelősség 

- Hitel és Kezesség biztosítások 

- Különböző pénzügyi veszteségek 

- Jogvédelem 

- Segítségnyújtás 

- Hagyományos életbiztosítások 

- Házassági biztosítás, születési 

biztosítás 

- Befektetési egységekhez kötött 

életbiztosítás 

- Tőkésítési ügyletek 

- Csoportos nyugdíjalapok 

kezelése 

- Emberi élethosszhoz kapcsolódó 

ügyletek 
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Független biztosításközvetítői tevékenységem során a következő Biztosító Társaságok - fent említett - termékeire vonatkozóan 

rendelkezem terjesztési jogosultsággal: 

 

- Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

- Allianz Hungária Zrt. 

- Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 

Fióktelepe 
- CIG Pannónia Első Általános Biztosító Zrt. 

- Generali Biztosító Zrt. 

- Genertel Biztosító Zrt. 

- Groupama Biztosító Zrt. 

- Europai Utazási Biztosító Zrt. 

- AWP P&C S.A. Magyarországi Fióktelepe 

(Mondial Assistance) 

- Magyar Posta Biztosító Zrt. 

- K&H Biztosító Zrt. 

- Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 

(KÖBE) 

- SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 

- Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 

- Uniqa Biztosító Zrt. 

- Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 

 

Tájékoztatom, hogy az Ön részére végzett független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységemet az adott biztosítási szerződés 

díjában - Ön által  részemre közvetetten -  megfizetett, díjazásért végzem.  Díjazásomat,  így jelen Alkuszi megbízási szerződés 

és nyilatkozatba foglalt biztoítási szerződés(ek) vonatkozásában az érintett biztosító társaság(ok)  - a velük kötött 

Együttműködési Megállapodás(aink) alapján fizet(ik) ki részemre. Mindazon által kijelentem, hogy jelen javadalmazási forma 

nem vezet érdekkonfliktushoz és nem veszélyezteti biztosításközvetítői tevékenységem függetlenségét! 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítői tevékenységére vonatkozó 

szabályzatát elolvashatja irodánkban (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. 1. emelet 3-4. sz)  vagy letöltheti azt a 

https://www.mkvkalkusz.hu/Dokumentumok/Céges dokumentumok/Általános Üzletszabályzat oldalról. 

 

Az Alkuszi megbízási szerződés és nyilatkozatban - mely jelen Tájékoztató alapja - foglalt biztosításiszerződés(ek) 

vonatkozásában a 2014. évi LXXXVIII. Törvény (Bit.) 378.§-nak (2) bekezdése szerinti kötelező írásbeli tájékoztatást (mely - 

többek között, de nem kizárólagosan és teljes körüen – tartalmazza az adott biztosítási szerződésre vonatkozó mentesüléseket, 

kizárásokat, a biztosítási szerződés megszűnésének eseteit, az értékkövetés módját, Életbiztosítási szerződések esetében az 

igényfelmérés ill. pontosítás alapján  miért az adott szolgáltatású, tartamú és biztosítási összegű biztosítási szerződés 

megkötésére kap javaslatot stb.) az adott biztosítási szerződés Általános- illetve különös és/vagy külön feltételeiben, 

záradékaiban olvashatja. 

 

Tájékoztatom, hogy jelen Alkuszi megbízási szerződés és nyilatkozat mellékletét képező Nyilatkozatban, Önnek nyilatkoznia 

kell arról, hogy fenti tájékoztatást megkapta. 

 

Jelen Tájékoztató az azonos napon kelt Alkuszi megbízási szerződés és nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi! 

 

 

 

 
 

 

Budapest, 2022. május 18.  

        ____________________________ 

                biztosításközvetítő aláírása 

 

 

 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a Tájékoztató 1 példányát a mai napon átvettem, az abban foglaltakat a biztosítási szerződés 

megkötése előtt ismertették velem. Az abban foglaltakat megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismererm el. A tájékoztatás 

teljes körű volt. 

 

 

 

P.H. 

 

Kelt.: Budapest, 2022. május 18.     

 

    ...................................................................... 

 Megbízó 

 

 

https://www.mkvkalkusz.hu/images/mkvk/dok/ceg_dok/alt_uzl_szab.pdf

