
Tájékoztató a Biztosításközvetítőről (Hatályos: 2018.05.25-től)

Biztosításközvetítő, alkusz: Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft.

Alapítás ideje: 2006.01.12.
Iroda: 1152 Budapest Rákos út 81. Levelezési cím: 1601 Budapest, Postafiók 160.
Székhely: 2132 Göd, Őszapó u. 49. Bankszámlaszám: 10401945-50505149-53521005
Mobil: 06 [70 ]275 39 99; 06 [70 ]503 66 52 Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Fax: 06 [1] 229 59 89 Felügyeleti engedély száma: E-II/754/2005
Adószám: 13601405-1-13 Web: www.termekbiztos.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-188098 E-mail: info@bourbon.hu info@termekbiztos.hu

A tájékoztatásra a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) 378. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A
Bourbon 2005 Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban Biztosításközvetítő) a biztosításközvetítői tevékenységet a Bit. 4. § 35. pontja szerinti
független biztosításközvetítőként (ügyfél megbízásából) végzi. A Biztosításközvetítő élet- és nem-életbiztosítási szerződések közvetítésére
jogosult.

A biztosításközvetítő tevékenységet végző természetes személyek:
 Pint Anikó, MNB felügyeleti nyilvántartási száma: 109080532260
 Sárossy Róbert, MNB felügyeleti nyilvántartási száma: 105031433898

A Biztosításközvetítő  valamint  a  biztosításközvetítést  végző  természetes  személyek  jogosultsága  az  MNB Felügyelet  nyilvántartásában  a
https://intezmenykereso.mnb.hu/ webcímen ellenőrizhető.

A  Biztosításközvetítő  és  a  biztosításközvetítő  tevékenységet  végző  természetes  személyek  kijelentik,  hogy  egyetlen  biztosítóban  sem
rendelkeznek  minősített  befolyással,  illetve  a  Biztosításközvetítőben,  sem  a  Biztosításközvetítő  által  biztosításközvetítő  tevékenységgel
megbízott gazdasági szervezetben sem rendelkezik egyetlen biztosító, vagy biztosító anyavállalata sem minősített befolyással.

Panaszkezelés
A biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszával elsődlegesen a Biztosításközvetítőhöz (írásban, postai úton az 1601
Budapest,  Postafiók  160.,  elektronikus levélben az  info@bourbon.hu),  másodlagosan a  Pénzügyi  Békéltető Testülethez (MNB Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi  központjának személyes ügyfélszolgálata:  1013 Budapest,  Krisztina  krt.  39.;  postacím: 1525 Budapest,  BKKP Pf.  172.;
telefon: +36(80)203-776; e-mail:  ugyfelszolgalat@mnb.hu; weboldal:  https://www.mnb.hu/bekeltetes).  A panasz, illetve jogvita rendezésének
sikertelensége esetén az illetékes bíróság előtt bírói út igénybevétele lehetséges.

Szakmai felelősségbiztosítás
Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
A Biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kárért a saját maga felel. Biztosításközvetítői szakmai tevékenységünk
során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. áll helyt.

Tanácsadás
A biztosításközvetítő az ügyfele választása szerint nyújt tanácsadást a biztosítási termékre vonatkozóan. A biztosításközvetítő azzal a biztosítási
termékkel összefüggésben, amelyet ajánl vagy amellyel kapcsolatban tanácsot ad, - elsősorban alapos és személyre szabott elemzés alapján
ad tanácsot. Amennyiben ezt a fajta tanácsadást az ügyfél nem igényli, akkor a termékválasztásra szolgáló „Nyilatkozat” nyomtatványon kap
tájékoztatást azokról a biztosítókról, akiknek a termékeit értékesítheti.

Biztosítási díj átvétele
A Biztosításközvetítő az ügyféltől a biztosítónak járó díjat, díjelőleget a biztosításközvetítő és a biztosító között létrejött, hatályos megállapodás
alapján vehet át.
A Biztosításközvetítő a biztosítótól az ügyfélnek járó díj átvételére nem jogosult.

Javadalmazás 
A biztosításközvetítő a biztosításközvetítői (értékesítési) munkáért (szerződéskötésért) a javadalmazását attól a biztosítótól kapja amelynél a
kockázatot elhelyezi. A javadalmazás módja közvetett, azaz az ügyfél által fizetendő a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Ha az
biztosításközvetítőtől  biztosításközvetítést  nem, csak szaktanácsadást kérnek,  akkor annak költségét  az ügyfélnek kell  megfizetnie  egyedi
megállapodás alapján.

Tájékoztatási kötelezettség 
A Biztosításközvetítő az ügyfelet az adott biztosítóról az alábbi adatokat tartalmazó információkkal a weboldalán való közzététellel tájékoztatja:
 a biztosító elnevezéséről, székhelyéről, jogi formájáról, valamint arról, hogy biztosítási tevékenységet végez,
 fióktelep útján kötött biztosítási szerződés esetén a fióktelep székhelyéről (külföldön létesített fióktelep esetén a címéről), külföldi biztosító

magyarországi  fióktelepe  útján  kötött  biztosítási  szerződés  esetén  a  külföldi  biztosító  székhelyéről,  cégjegyzékszámáról  vagy
nyilvántartási számáról, valamint a nyilvántartását végző bíróság vagy hatóság nevéről,

 a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról,
 a biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatást (Bit. 4. melléklet szerint),
 a biztosító mentesülésének szabályait,
 a biztosító szolgáltatása korlátozásának szabályait,
 a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat,
 minden a szokásostól eltérő feltételt, körülményt, beleértve a magyartól eltérő jog alkalmazása vagy magyartól eltérő bíróság kizárólagos 

illetékességének kikötését.
Életbiztosítási szerződéseknél a fentieken kívül a tájékoztatásnak ki kell terjednie még az alábbiakra is:
 az ügyféligények felmérése, pontosítása meghatározott termékeknél,
 termékismertető átadása,
 az adott biztosítás teljes költségmutatójáról szóló tájékoztatás valamint annak internetes elérhetőségéről,
 ügyfélnyilatkozatot kell beszereznie arról, hogy a fentiek szerinti tájékoztatás megtörtént, mely tartalmazza azt is, hogy az ügyfél a 

szerződéskötés előtt minden a biztosítási szerződéssel összefüggő tájékoztatást megkapott.
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