
 

Hungarorisk Biztosításközvetitő Kft.  
1036, Budapest, Pacsirtamező utca 7, VI. em.35 

Telefon: 454-03-08, 368-47-79 Fax: 454-03-09 
e-mail: hrisk@hungarorisk.hu web: www.hungarorisk.hu 

 
Adatlap építés-szerelés ( CAR) biztosításhoz 

Alapadatok 

Szerződő neve, címe  

Kivitelező (fővállalkozó) neve, címe  

Kivitelezések főbb típusai  

Építkezések száma (12 hónapra)  

Beruházások átlagos bruttó összege 
(kivitelezési összeg, a telek értéke nélkül) 

 

Beruházások lehetséges legnagyobb értéke  

Beruházások minimális összege  

Szavatossági időszak (0-24 hó)  

Kivitelező rendelkezik ezen építési munkákra 
vonatkozó szakmai tapasztalattal?  

 Igen 
 Nem 

Szokásos alvállalkozói szám   

 

Építési tevékenység leírása 

Új létesítmény 
 Zöldmezős 
 Meglévő telephelyen belül  
 Foghíjbeépítés 

Meglévő létesítmény 

 Rekonstrukció 
 Átalakítás  
 Korszerűsítés 
 Bővítés 
 Felújítás  
 Bontás 
 

Kérjük röviden írja le, hogy mely területen és 
milyen kivitelezéseket terveznek az 
elkövetkező évben 

 

Speciális igényeit kérjük itt jelezze  



Biztosítási szerződés adatai 

Vagyoni károk  

Összes kivitelezési összeg az elkövetkező 12 
hónapra 

 

Biztosítani kívánt, építőipari gépek értéke 
(kézi szerszámok lopáskárai nem térülnek)  

 

Biztosítani kívánt építési segédszerkezetek 
értéke ( pl. állványzat, zsaluzat stb.) 

 

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek 
(oltás, mentés, romeltakarítás stb.) 

 

 

Felelősségi károk 

Igényelt kártérítési limit személyi sérüléses 
károk esetére 

................................Ft/káresemény, 

................................Ft/ biztosítási időszak 

Igényelt kártérítési limit dologi károk esetére 
................................Ft/káresemény, 
................................Ft/ biztosítási időszak 

  

Önrészesedések 

Vagyonbiztosítási káresemények esetén ................................Ft/káresemény,  

Felelősségbiztosítási károk esetén  ................................Ft/káresemény,  

Személyi sérüléses káresemények esetén  .................................Ft/káresemény 

  

Javasolt, kockázat kiterjesztésre vonatkozó záradékok  

001 Sztrájk, felkelés, belső zavargás  100 Készülékek és gépek próbaüzeme  

002 Keresztfelelősség 115 Tervezői kockázat fedezete 

003 Szavatossági munkák fedezete 
116 Átvett vagy üzembe helyezett építési 
teljesítések fedezet  

004 Biztosítási időszak kiterjesztése  
119 A biztosított tulajdonában, kezelésében, 
felelős őrzésében lévő, meglévő 
vagyontárgyak fedezet 

006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz fuvar 120 Környező vagyontárgyak fedezete  

 
 

Kapcsolattartó személy neve: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 



 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGRE 

Amely létrejött  

egyrészről   
cím:  
adószám: 
Képviselő    
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről a Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft.  
székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 7. 
adószám: 10517057-2-41 
MNB engedély: 
Képviseli: Hollós Zoltán 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I. A szerződés tárgya 

1. Megbízó azonnali hatállyal megbízza a Megbízottat hogy számára biztosítási alkuszi (biztosítóktól 
független biztosításközvetítői) tevékenységet folytasson valamennyi biztosítási szerződése 
tekintetében. Megbízott elvállalja új és meglévő biztosítási szerződések előkészítését, felülvizsgálatát, 
kezelését. A feladat során a Megbízott 

- elkészíti a Megbízó ajánlatkérésére vonatkozó iratokat, 
- biztosításonként legalább 3 biztosító társaságtól ajánlatot kér a Megbízó részére,de törekszik a 
piacon fellelhető összes releváns ajánlat felkutatására.  
- A biztosítók ajánlatait a Megbízó elé terjeszti, és javaslatot tesz a legkedvezőbb ajánlat 
elfogadására, 
- gondozza a megkötött szerződéseket és folyamatos szakmai segítséget nyújt a Megbízónak 
- biztosítási esemény bekövetkezésekor Megbízó képviseletében a biztosítónál eljár. 
- Megbízó felhatalmazza Megbízottat, a biztosítóktól kárhányadra vonatkozó információkat, 
bekérjen. Jelen felhatalmazás Megbízott kezelésében álló szerződésekre és Megbízott kezelésében 
nem álló szerződésekre egyaránt érvényes.  
 

II. A Megbízott jogai és kötelezettségei 

1. Megbízott a megbízás teljesítése során jogosult Megbízó képviseletében a biztosítótársaságoknál 
eljárni, azonban a Megbízó nevében kötelezettséget nem vállalhat. 
2. Megbízott jogosult a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat kérni a Megbízótól. 

3. Megbízott köteles a megbízást a Megbízó igényeinek megfelelően ellátni, és a megbízás teljesítése 
során a Megbízó érdekeit fokozottan szem előtt tartani. 

4. Megbízott kijelenti, hogy nem kizárólag egy biztosító társaság megbízottja, nem képviseli egyetlen 
biztosító társaság érdekeit sem. 

5. Megbízott tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles 
eljárni. Megbízó e kötelezettsége elmulasztásáért (alkuszi műhiba), így különösen a téves 
tanácsadásért, a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért felelős. 



6. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott biztosítási alkuszi tevékenység 
végzésére vonatkozó hatósági engedélyekkel. 

III. A Megbízó jogai és kötelezettségei 

 

1. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat a tevékenységéhez szükséges összes információval, 
adattal ellátja, a biztosítási körülmények változásáról Megbízottat haladéktalanul tájékoztatja. 
 

2.  Az adatok helyességéért felelősséget  Megbízó vállalja. 
 

3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a biztosítók az ajánlatokat 15 napos kockázatelbírálási 
határidőn belül visszautasíthatják. Elfogadott ajánlat a biztosítóhoz történő beérkezést követő 
max. 15. naptól hatályosul, ha a biztosító azt nem utasította vissza 

 

IV. Megbízási díj 

Megbízott a Megbízótól megbízási díjra, az e szerződésben vállalt kötelezettségekért nem tarthat 
igényt.  
Megbízott a biztosításközvetítésért közvetett javadalmazásban részesül az adott biztosítótól, 
mely nem befolyásolja Megbízottat az objektív értékelésben. Érdekkonfliktus elkerülése 
érdekében összeférhetetlenségi szabályozást és rendszert tart fenn. 

V. Megbízott Felelőssége  

Megbízott felelőssége a Megbízó irányában (és a Megbízó kapcsolt vállalkozásai irányában, 
azok képviselői és munkavállalói felé) nem haladhatja meg az 1.251.500,- EUR-nak 
megfelelő Forint összeget káronként és 1.876.000,- EUR-nak megfelelő Forint összeget 
évenként. Megbízott tevékenységére vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással 
rendelkezik, Colonnade Biztosítótársaságnál 4210000111 kötvényszámon  
 

VI.  Értesítések 

Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban 
kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen 
adják át a címzettnek, vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és címzett az 
átvételt igazolta, illetve ha telefaxon vagy e-mailen került elküldésre az átvétel megtörténtének 
visszaigazolásával.  

VII. Titoktartás és adatkezelés  

A megbízási tevékenység során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél 
múlt, jelen vagy jövőbeli kutatásaira, fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, 
szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a 
szerződő felek bizalmasnak minősítik.  

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 379. § (1) 
értelmében a biztosítási alkusz jogosult kezelni a biztosított (szerződő), kedvezményezett, és a károsult 
személyes és különleges adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a 
szolgáltatással összefüggő információkat Az alkusz az adatokat és tényeket – a jogszabályokban 
meghatározott és a biztosítók terméktájékoztatójában felsorolt eseteket kivéve – csak akkor hozhatja 
harmadik fél tudomására, ha erre vonatkozóan az érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve 
felmentést kapott. Jelen nyilatkozat aláírásával az adatkezeléshez Megbízott visszavonásig hozzájárul 
  



 

VIII. Záró rendelkezések 

1. A jelen szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházásához a másik fél 
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

2. Felek jogosultak jelen szerződést indoklási kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idővel a 
biztosítási szerződés(ek) fordulónapjára írásban megszüntetni.  

3. Amennyiben Megbízó nem köt szerződést Megbízott közvetítésével, vagy egyéb módon nem kerül 
biztosítási szerződés Megbízott állományába jelen szerződés aláírás dátumát követő 180. napon 
automatikusan megszűnik. 

Jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - jóváhagyólag írták alá. 

Jelen megbízás mellékletét képező Ügyfél-tájékoztatóban foglaltakat, elolvastam és tudomásul vettem. 

 

Budapest, 2022. 

……………………………… ……………………………… 
Megbízó Megbízott 

 
 

Nyilatkozat  
 
Megbízó a jelen nyilatkozat megtételével kijelentem, hogy a jelen alkuszi megbízás mellékletét 
képező:  
  
- Ügyfél-tájékoztató a független biztosításközvetítő főbb adatairól 
- Adatvédelem 
- Panaszkezelési lehetőségek 
című tájékoztatókat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 
 
 
……………………………… ……………………………… 

Megbízó Megbízott 

 
 

Megbízás kiegészítés már meglévő szerződés(ek) kezelése esetén 
 
Megbízott ezúton kéri meglévő,………………………………………….kötvényszámú biztosítási 
szerződésének módosításával kapcsolatos alkuszi ügyintézést is. Megbízott ezúton nyilatkozik, hogy 
tudomása szerint megnevezett szerződés vonatkozásában nincsen más, alkusszal megbízás érvényben, 
vagy az érvényes alkuszi megbízás felmondásáról intézkedett.    

………………………………    ………………………………. 

Megbízó        Megbízott 



 
 
 
 

 
 
 
 

Ügyfél-tájékoztató a független biztosításközvetítő főbb adatairól 
 

 

A Bit. 378. § alapján a biztosításközvetítő köteles tájékoztatást nyújtani azon személyek részére, akik a 
biztosítási szerződés létrejötte esetén biztosítottak vagy a biztosítóval szerződő fél pozíciójába 
kerülnek. 

1. A biztosításközvetítő természetes személy neve (szakmai vezető): Hollós Zoltán   

2. A közvetítő független biztosításközvetítőként jár el a Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft. 
nevében. 

3. A biztosításközvetítést végző természetes személy ügyféltől biztosítási díj előleget vagy 
biztosítótól ügyfélnek járó összeget nem vehet át. 

4. A közvetítői tevékenység során felmerült kárért vagy felmerült sérelemdíjért a Hungarorisk 
Biztosításközvetítő Kft. a felelős. 

5. A biztosításközvetítést végző természetes személy bármely vállalati, lakossági élet és nem 
életbiztosítási termék értékesítésére jogosult. 

 

A biztosításközvetítést végző jogi személy főbb adatai:   

Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft.  Független biztosításközvetítő 

Székhelye:  1036 Budapest, Pacsirtamező u. 7 

Szakmai felelősségbiztosítója:   Colonnade Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe  
A felelősségbiztosítás kártérítési határa: 
1 251 500 EUR/kár és 1 876 000EUR/ év összesen. 

Tagság:   Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi 
Szövetsége 

Felügyeleti szerv:  Magyar Nemzeti Bank 

Felügyelet honlapja:   mnb.hu, telefonszáma: +36 1 489-9100 

. 

  A Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft. 
meghatározó tulajdonrésszel rendelkezik a Pászka és 
Partnerei Biztosítási Alkusz Kft.-ben 

All-Risk Leue und Nill GmbH. meghatározó 
tulajdonrésszel rendelkezik a Hungarorisk 
Biztosításközvetítő  Kft-ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Adatvédelem: 
 

 
Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Biztosításközvetítő által vállalt 
szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, a megbízó azonosítása, a 
megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció. 

Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Biztostásközvetítő részére postai úton levelet, 
elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt 
adatok harmadik személyek részére történő átadására, ugyanakkor jelen szerződés teljesítése 
vonatkozásában a Biztosítótársaságok és informatikai háttérszolgáltatók nem tekintendőek 
harmadik személynek.  

Biztosításközvetítő az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 
2011. CXII évi tv. előírásainak betartásával, valamint a GDPR szabályai szerint kezeli az 
Ügyfél, valamint a jelen megbízási szerződés kapcsán érintettnek minősülő harmadik 
személyek személyes adatait, ideértve azon személyes adatokat is, melyek a GDPR alapján a 
személyes adatok különleges kategóriáiba sorolandók (különös tekintettel az egészségügyi 
adatokra). Az adatok kezelése és feldolgozása a Biztosítókon kívül, a Biztosításközvetítő 
informatikai hátterrendszereinek üzemeltetőinek bevonásával történik. Bővebb információ a 
Biztosításközvetítő által végzett adatkezelésről és az általa alkalmazott adatfeldolgozókról 
elérhető a Biztosításközvetítő adatkezelési tájékoztatójában, mely megtekinthető itt: 
http://hungarorisk.hu/menu/Adatkezelesi-tajekoztato/289 

Biztosításközvetítő adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóit kérésre megküldi, illetve az 
bármikor elérhető a Biztosításközvetítő székhelyén. Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával 
kijelenti, hogy személyes adatainak kezeléséről szóló előzetes tájékoztatást megkapta és 
tudomásul vette. Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy kifejezettem hozzájárul 
személyes adatainak az Alkusz Megbízási szerződésben foglaltak kapcsán történő 
kezeléséhez. Felek rögzítik, hogy ezen személyes adatok a Bit. rendelkezéseinek megfelelően 
egyben biztosítási titoknak minősülő (személyes) adatok, amelyek a biztosítási szerződéssel, 
annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggenek. 

 
Fentieknek megfelelően Biztosításközvetőt adatkezelési tevékenységét a saját szabályzatai és 
tájékoztatói alapján látja el. A megbízási szerződés aláírásával Ügyfél kifejezetten és 
visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy a szerződéskötést és az azáltal szabályozott 
adattovábbítást megelőzően a Biztosításközvetítő által alkalmazott adatvédelmi 
dokumentumokat és intézkedéseket megismerte és megfelelőnek találta. 

 
Amennyiben az Alkuszi Megbízással összefüggésben kezelt adatokhoz az Ügyfél 
munkavállalóinak vagy bármely harmadik személynek a hozzájárulása szükséges – így 
különösen, de nem kizárólag csoportos biztosítás, munkavállalói kárrendezés, harmadik 
személy kedvezményezett részére kötött biztosítási szerződések esetén – úgy azok beszerzése 
és dokumentálása Ügyfél kizárólagos feladata. Ezzel összefüggésben Ügyfél köteles 



tájékoztatni a jelen pontban ismertetett érintetteket személyes adataik Biztosításközvetítő 
részére történő továbbításáról és elérhetővé kell tegye számukra a Biztosításközvetítő 
adatkezelési tájékoztatóját. Amennyiben Ügyfél jelen kötelezettségének nem tesz eleget, azaz 
a hozzájárulások beszerzését és továbbítását, illetve az arról való tájékoztatást elmulasztja, 
úgy az ebből eredő bármilyen kárért – ideértve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság által ezen okok miatt Biztosításközvetítővel szemben kiszabott 
adatvédelmi bírságot is – Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik. Felek rögzítik továbbá, 
hogy amennyiben az Ügyfél általi adattovábbítás az Ügyfél jogos érdekén alapul, úgy a jogos 
érdek alátámasztására vonatkozó érdekmérlegelési teszt elvégzése Ügyfél kizárólagos 
feladata, az annak elmulasztásából eredő károkért Biztosításközvetítő nem tartozik 
felelősséggel. Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy bármely, az Ügyfél által elmulasztott 
adatvédelmi kötelezettségből eredő kár kapcsán Biztosításközvetítőt kártalanítja. 
 
Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy Biztosításközvetítő a felek között fennálló 
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat megkapja. Ezzel 
összefüggésben Ügyfél kötelezettsége, hogy az adattovábbítást megelőzően törölje azon 
személyes adatokat, melyekre a jelen megbízás alapján kötendő biztosítások kapcsán 
Biztosításközvetítőnek nincs szüksége. 
 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. 
Ügyfél kijelenti, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a 
megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tette meg.  

 
 

  

 

 
 

 
 

Panasztételi lehetőség: 
 

A panaszt először és elsősorban a Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft-hez kell benyújtani. 
Amennyiben a panasz elutasítására vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelenül telik el, 

Fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi jogorvoslati lehetőségek közül választhat: 

Pénzügyi Békéltető Testülethez [PBT] (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36 
40-203-776, e-mail: pbt@mnb.hu); 

vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. 

Az MNBtv.-ben rögzített fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén - Magyar Nemzeti 
Bankhoz [MNB] (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: + 36 40-203-776, e-mail 
cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. fordulhat); 

 A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.  

A vitarendezési fórumok egyéb információi megtalálhatóak az MNB honlapján 
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/mit-tegyunk-ha-penzugyi-panaszunk-van  

A Hungarorisk Kft. és munkatársainak nyilvántartási száma ellenőrizhető a 
http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses címen. 



 
 
 

 


