BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI TÁJÉKOZTATÓ ADATLAP
A jelen dokumentum a UniCredit Független Biztosításközvetítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Biztosításközvetítő”) és az UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Bank”), mint a Biztosításközvetítő közreműködője által a Generali Biztosító Zrt. részére közvetített hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó tájékoztatás. Erre a tájékoztatásra
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) 37. § (1) bekezdése és 166. § (2) bekezdése
alapján kerül sor.

A Biztosításközvetítő adatai

A Bank adatai

Cégnév: UniCredit Független Biztosításközvetítő Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
A székhely állama: Magyarország

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
A székhely állama: Magyarország

A Biztosításközvetítő nevében kijelentjük, hogy biztosítóban, más
biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel nem rendelkezünk, illetve az
érintett biztosító sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel
nem rendelkezik a Biztosításközvetítőben.

A Bank nevében kijelentjük, hogy biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban sem közvetlen, sem
közvetett részesedéssel nem rendelkezünk, illetve az érintett
biztosító sem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a Bankban.

Felügyeleti hatóság:
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”)
Tájékoztatjuk, hogy az MNB a biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban a Biztosításközvetítő
205071303539 számon szerepel. A nyilvántartás adatai az MNB
honlapján (www.mnb.hu) tekinthetők meg.
Az MNB jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma: E-II/93/2006. (többes
ügynöki tevékenység)

Felügyeleti hatóság:
Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”)
Tájékoztatjuk, hogy az MNB a biztosításközvetítőkről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásban a Bank a 205030532976
számon szerepel. A nyilvántartás adatai a MNB honlapján
(www.mnb.hu) tekinthetők meg.

A Biztosításközvetítő a biztosításközvetítői tevékenységet a Bit. A Bank közreműködőként a Biztosításközvetítő megbízása alap45. § (b) pontja szerinti független biztosításközvetítőként (többes ján jár el.
ügynökként) végzi. A Biztosításközvetítő az életbiztosítási szerződést az Generali Biztosító Zrt. megbízása alapján közvetíti, de
nem jogosult a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni, illetve a biztosító nevében egyéb jognyilatkozatot sem tehet.
A Biztosításközvetítő a biztosító nevében díjat vagy díjelőleget
nem jogosult átvenni, a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget
nem veheti át. A Biztosításközvetítő élet- és nem-életbiztosítási
szerződések közvetítésére jogosult.
A Biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során A Bank biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kárért a
okozott kárért a Biztosításközvetítő felel. A Biztosításközvetítő Biztosításközvetítő felel.
a Generali Biztosító Zrt-nél (székhelye: 1066 Budapest,
Teréz krt. 42-44.) felelősségbiztosítással rendelkezik.
A Biztosításközvetítőre és a Bankra vonatkozó közös tájékoztatás:
A biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszával a UniCredit Független Biztosításközvetítő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálatához (Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.; Telefon: 489-7838, 489-7839; Telefax:
202-3934; E-mail: biztositas@unicreditleasing.hu), a Magyar Nemzeti Bankhoz (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; postacím:
1535 Budapest, Pf. 777.; telefon: 489-9100), továbbá a Pénzügyi Békéltető Testülethez (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.;
postacím: 1525 Budapest BKKP, Pf. 172.; telefon: 489-9100) fordulhatnak. A panasz, illetve jogvita rendezésének sikertelensége
esetén az illetékes bíróság előtt bírói út igénybevétele lehetséges.
UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Generali Biztosító Zrt., az UniCredit Független Biztosításközvetítő Szolgáltató Kft. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között 2013.07.30–án létrejött Csoportos Hitelfedezeti
Biztosítási Szerződés (UC-JZH1) 10. számú melléklete
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