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TÁJÉKOZTATÓ LAP A KÖZVETÍTŐ ADATAIRÓL
Alulírott UNICREDIT Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 cégjegyzékszám:
0110041348; továbbiakban: Biztosításközvetítő)
(ügynökazonosító nyilvántartási szám
205030532976.), biztosítási szerződések közvetítőjeként a Bit. 383.§-a szerinti függő ügynöki
minőségemben a biztosítási törvényben foglalt kötelezettségemre tekintettel az ügylet megkötése előtt
a Megbízó nevének és székhelyének, a felügyeleti hatóság egyes adataiban bekövetkezett változás
esetére, ezen túlmenően jelen tájékoztatóban feltüntetett további adatok változása esetén a biztosítási
szerződés módosítása és megújítása esetére az alábbi tájékoztatást adja.
A Biztosításközvetítő













tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság tudomásával végzi, melynek
nyilvántartásában, mint biztosítási termékek közvetítője a fenti nyilvántartási számon szerepel,
amely a www.mnb.hu internetes oldalon érhető el,
az Allianz Hungária Zrt. (1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 48-52) megbízásából, függő ügynökként
jár el,
nem rendelkezik minősített befolyással az Allianz Hungária Zrt.-ben, és Allianz Hungária Zrt.,
illetve anyavállalata nem rendelkezik minősített befolyással az UniCredit Bank Hungary Zrt-ben,
a közvetített termék kapcsán tanúsított tevékenységre, magatartásra, esetleges mulasztásra
vonatkozóan annak jellege szerint panasztételre az Allianz Hungária Zrt. Ügyfélszolgálati
Irodájában (1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 48-52.), telefonos ügyfélszolgálat útján a +36
(1/20/30/70) 421-1-421, telefonszámokon, vagy a 1368 Budapest, Pf. 191. postai címen, valamint
a www.allianz.hu internetes oldalon van lehetőség. Panaszával a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központjánál (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-80203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu), valamint a Pénzügyi Békéltető Testülethez (1054
Budapest, Szabadság tér 9., levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.:
172, telefon: +36-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu) vagy bírósághoz fordulhat,
melyek a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, továbbá a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitákban rendelkeznek hatáskörrel.
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a Pénzügyi Békéltető Testület előtt 500 000 Ft-ig terjedő
ügyekben általános alávetési nyilatkozatot tett. Az általános alávetés nem terjed ki a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekre. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető
Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat,
ha a biztosító alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak
minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó
határozat meghozatalakor - nem haladja meg az egymillió forintot.
az Allianz Hungária Zrt-től ügyfélnek járó összeget előzetesen nem vehet át,
a biztosítás közvetítés során az ügyféltől biztosítási díjat vagy díjelőleget nem vehet át,
díjazásra jogosult a közvetített és gondozott szerződések alapján. A díjazást a Biztosításközvetítő
részére az Allianz Hungária Zrt, fizeti meg. A biztosítási díj összege magában foglalja a
javadalmazást.
a szakmai tevékenység során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetésért az Allianz
Hungária Zrt. áll helyt,
nem vállalhat az Allianz Hungária Zrt. nevében semmilyen kötelezettséget és nem jogosult az
Allianz Hungária Zrt. nevében semmilyen tartozás elismerésére; nem köthet, nem
szüntethet meg és nem módosíthat az Allianz Hungária Zrt. nevében szerződést és ilyen értelmű
ajánlatot sem tehet; nem jogosult érvényteleníteni, egyoldalúan módosítani az Allianz Hungária
Zrt. egyetlen szabályzatát, utasítását sem és azok alól kivételt sem engedhet; nem jogosult
felkínálni a vele kapcsolatba kerülő bármely ügyfélnek a nem az Allianz Hungária Zrt. által adott,
vagy az Allianz Hungária Zrt-vel előzetesen nem egyeztetett díjengedményt vagy más
kedvezményt.
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az alábbi termékek terjesztésére jogosultsággal rendelkezik:
Biztosítási termék megnevezése

Értékesítés módja

Allianz Életprogram, Allianz Bónusz Életprogram, Egyszeri
díjfizetésű Allianz Életprogram, Allianz Életprogram –
Euró, Allianz Bónusz Életprogram - Euró,
Allianz Gondoskodás Program, Allianz Gondoskodás
Program Plusz

Tanácsadással
Tanácsadással

Allianz Otthonom

Tanácsadás nélkül

Allianz Autóm Gépjármű biztosítások (Gfb, Casco)

Tanácsadás nélkül

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás (ACV)

Tanácsadás nélkül

Allianz Vállalkozásvédelem 2.0 (AVV)

Tanácsadás nélkül

Csoportos személybiztosítások

Tanácsadás nélkül

Utasbiztosítás

Tanácsadás nélkül



A biztosító vagyon- és felelősségbiztosítási termékeit (ideértve különösen: casco, lakásbiztosítás,
gfb., vagyon- és felelősségbiztosítások) tanácsadás nélkül értékesíti.
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