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SZERZŐDŐ NYILATKOZATA 

 
A jelen nyilatkozat elfogadásával: 
 
Megerősítem, hogy a biztosítási szerződés megkötésére irányuló biztosítási ajánlatom 
elküldését (megrendelését), az alkuszi megbízás aláírását vagy elfogadását megelőzően 
tájékoztatást kaptam a biztosító, a biztosításközvetítő (az Alkusz) főbb adatairól, felügyeleti 
szervének megnevezéséről és székhelyéről, az ajánlat tárgyát képező biztosítási szerződés 
feltételeiről, valamint az adatkezelés és adatvédelem szabályairól, továbbá arról, hogy a 
fogyasztói bejelentésekkel és panaszokkal a biztosító, illetve a biztosításközvetítő központi 
szervéhez fordulhatok. Tudomásul veszem, hogy az Alkusz a biztosításközvetítő adatairól 
Üzletszabályzatán, a biztosító adatairól a kiválasztott biztosítási szerződése(ek) 
terméktájékoztatóján keresztül is tájékoztatást adhat. 
 
Elismerem, hogy az ajánlaton minden, a tárgyi biztosítással kapcsolatos igényemet 
rögzítették és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). 
 
Tudomásul veszem, hogy a jelen biztosítási ajánlatba foglalt adatok tekintetében közlési és 
változás bejelentési kötelezettség terhel, ezért a közölt adatok helyességéért, azok 
valóságtartalmáért, illetőleg a közölt adatokban bekövetkezett változások bejelentéséért 
felelősséggel tartozom, a közlési és változás bejelentési kötelezettség megsértése, akár a 
biztosítási fedezet kizárását vagy a biztosító mentesülését is eredményezheti. 
 
Kijelentem, hogy az ajánlat adatait ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy 

 a biztosító kockázatelbírálója jogosult az ajánlatban feltüntetett adatok ellenőrzésére, 
és az ellenőrzés eredményének megfelelő adatmódosításra. 

 A biztosító a biztosítási titkot képező adataimat, továbbá a biztosítási szerződéssel, 
annak tartalmával kapcsolatos adatokat adatfeldolgozás illetve kárrendezési 
tevékenység céljából, szerződött partnerei részére átadja. Hozzájárulok továbbá 
ahhoz, hogy a biztosítóval szerződött mindenkori, a segítségnyújtási szolgáltatást 
teljesítő gazdálkodó szervezet, a biztosítási titkot képező személyes és különleges 
adataimat, valamint a biztosítási fedezet fennállását igazoló adatokat a szolgáltatási 
igény elbírálása céljából megismerje. 

 Nem köthető érvényesen biztosítási szerződés, amennyiben a biztosított rehabilitációs 
vagy rokkantsági ellátásban részesül, vagy részére már ezek bármelyikét 
megállapították biztosítási ajánlat megtételekor. 

 Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adóügyi 
megfelelés előmozdításáról és a FACTA szabályozás végrehajtásáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló mindenkor hatályos törvény (a továbbiakban: FACTA törvény) 
szerinti illetőségvizsgálathoz szükséges, általam elektronikusan rögzített – és a 
valóságnak megfelelő – adatokat én szolgáltattam, és ezeket jelen adatszolgáltatás 
időpontjában fennálló állapotot tükrözik. 

 A biztosító az egészségi állapottal közvetlenül összefüggő, általa kezelt adatokat a 
biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, 
ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. 

 A biztosítók - a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében - a biztosítási 
tevékenységre vonatkozó törvény alapján a jogszabályokban foglalt vagy a 
szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése során megkereséssel fordulhatnak 
más biztosítóhoz, és az így megkeresett biztosító a törvény keretei között a biztosítási 
szerződés egyes adatait az ügyfél külön hozzájárulása nélkül is átadhatja. Az ilyen 



netrisk.hu 

 

adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a biztosítási tevékenységről szóló – 
mindenkor hatályos – törvény tartalmazza. 

 A postai vagy elektronikus úton történő kézbesítés során felmerülő esetleges hibákból, 
különös tekintettel a hibás kézbesítésből, elvesztésből és késedelmes kézbesítésből 
eredő károkért az Alkuszt felelősség nem terheli. 

 Amennyiben nem áll rendelkezésemre az esedékes biztosítási díj megfizetésére 
szolgáló csekk, díjbekérő, számla vagy más dokumentum, vagy nem történt meg a 
csoportos beszedési megbízás, akkor a jogszabályban kötelezően előírt biztosítási 
fedezet folyamatos fennállása érdekében, köteles vagyok az esedékes díjat, a 
szerződésben meghatározott időpontban, postai utalványon, banki átutalással vagy a 
biztosító kirendeltségén a kötvényszám feltüntetése mellett úgy megfizetni, hogy az 
esedékes díj a fizetési határidőn belül a biztosítóhoz megérkezzen. 

 Amennyiben az ajánlatétel során az elektronikus kommunikációt vállaltam vagy erre 
irányuló díjkedvezményt vettem igénye, úgy a biztosítótól a szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat - a szerződési feltételeknek megfelelően - elektronikus formában 
kapom meg. 

 
Kijelentem, hogy a biztosítási feltételek megismerése során külön megtekintettem, 
megismertem és elfogadom a biztosítási feltételek azon szabályait, amelyek a Polgári 
törvénykönyvtől, vagy a biztosításra egyébként irányadó egyéb jogszabályoktól, esetlegesen 
a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződő felek között korábban alkalmazott 
feltételtől való eltéréseket szabályozzák. 
 


