TÁJÉKOZTATÓ BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐRŐL

ajánlat sorszáma:

A biztosításközvetítést végző természetes személy neve: Czeglédi Antal.
Biztosításközvetítő:
Név: HAJTS Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11. 2. em. 5.
Cégjegyzékszám: 05-09-010903
Adószám: 13175074-1-05
A tényleges adatkezelés címe:
3555 Harsány, Móricz Zsigmond utca 17. (Fióktelep)
3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11. 2. em. 5.
Internetes elérhetősége: www.hajtskft.hu
Telefonszáma: +36 46 507 272
E-mail: hajtskft@hajtskft.hu
weboldal: www.hajtskft.hu
Önállóan képviseli: Czeglédi Antal (an.: Zolnai Mária) ügyvezető
– továbbiakban Biztosításközvetítő A biztosításközvetítést végző természetes személy az Alkusz keretében, illetve megbízásából
végzi a biztosításközvetítést.
Az Alkusz független biztosításközvetítőként jár el. A szakmai tevékenysége során okozott
kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért maga, illetve a felelősségbiztosítója áll helyt,
mivel szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
Felügyeleti hatóság: A biztosításközvetítő felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank
látja el. A Biztosításközvetítő szerepel a Magyar Nemzeti Bank által a biztosításközvetítőkről
vezetett nyilvántartásban. Nyilvántartási száma: 105012771925. A felügyeleti nyilvántartás
egyes adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján – www.mnb.hu – megtekinthetőek, és
ellenőrizhetőek.
A Biztosításközvetítő egyik magyarországi biztosítóban sem rendelkezik minősített
befolyással, és a Biztosításközvetítőben egyik magyarországi biztosító, vagy annak
anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással.
A biztosításközvetítő a következőkben felsorolt biztosítási termékek terjesztésére rendelkezik
jogosultsággal:
életbiztosítások,
vállalkozói
vagyonbiztosítások,
gépjármű,
lakásbiztosítások utasbiztosítások, felelősségbiztosítások, egyéb:

balesetbiztosítások,

A szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszok írásban a Biztosításközvetítőnél, telefonon a
+36 30 9 587 721 telefonszámán, személyesen ügyfélszolgálati irodájában, elektronikus úton a
hajtskft@hajtskft.hu, írásban a Hajts Kft. 3526 Miskolc Nagy Imre u. 11. 2. em. 5. levélcímen
jelenthetők be.
A Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető (levélben: 1534
Budapest BKKP, Pf.777., telefonon: 06-40-203776, mailen: ugyfelszolgalat@mnb.hu és
ügyfélkapun keresztül: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu)., ügyfelünk bírósághoz is
fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (levélcím: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172,
telefon: +36 1 489 9100, e-mail: pbt@mnb.hu) eljárását is kezdeményezheti.
Panaszbejelentéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás a szerződési feltételekben található.

A biztosításközvetítő a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget átvehet 250 000,-Ft
összeghatárig.
A Biztosításközvetítő azzal a biztosítási termékkel összefüggésben, amelyet ajánl vagy
amellyel kapcsolatban tanácsot ad, alapos és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot, így
a Biztosításközvetítő a Bit. szerinti tanácsadást nyújt az értékesített biztosítási termékekre
vonatkozóan.
Az Alkusz a Bit. 375/B. § (2) bekezdésben meghatározott közvetlen díjazásban nem részesül,
hanem a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazásban részesül attól a
biztosítótól, amely a közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja.
A biztosítási díj tehát magában foglalja a Biztosításközvetítő javadalmazását. Az Alkusz a
biztosítási szerződéssel összefüggésben bármilyen jellegű más gazdasági előnyben nem
részesül.

