
Ügyfél neve:…………………………………………. 

 

Ügyfél lakcíme:……………………………………… 
 

Személyi Igazolvány száma:………………………… 

        
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 
 

Köszönjük, hogy biztosításainak kezelésével kapcsolatban cégünkhöz, a GRÁNITPONT Első Magyar Családi Pénzügyi Elemző Kft-hez 

fordult. 
 

Kérjük, hogy olvassa el alábbi ismertetőnket, melyben jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk Önöket cégünkről, az 

Önöket megillető fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és adatkezelési főbb jogokról, kötelezettségekről. 
 

1. A GRÁNITPONT Első Magyar Családi Pénzügyi Elemző Kft. MNB engedély birtokában eljáró függő biztosításközvetítő többes ügynöki 

cég. Részletesebb adatai: 
 

   Cégjegyzékszám: 10-09-027541 

   Adószám: 13959739-1-10 
   Székhelye: 3000 Hatvan, Kertész utca 35. 

   Telephelyei: 3000. Hatvan, Kossuth tér 16. I/3. 

            7020.  Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 54. 
   Levélcíme: 3001 Hatvan Pf: 220 

   E-mail: titkarsag@granitpont.hu 

 
2. MNB engedélyének száma: E-II-376/2007. Regisztrációnkat és engedélyünket a www.mnb.hu honlapon, illetve felügyeleti szervünknél 

ellenőrizheti. 

 
3. Cégünk megbízásából az Ön szerződésével kapcsolatban eljáró személy neve:…………………………. 

 

4. A felügyeleti szerv és elérhetősége: 
 

     Magyar Nemzeti Bank 

   Székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. 
   Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest 

   Központi telefonszám: 1/428-2600 

 
5.  Tájékoztatjuk, hogy a GRÁNITPONT Kft. egyik biztosító intézetben sem rendelkezik minősített befolyásoló többséggel. Ez fordítva is 

igaz, azaz egyik Magyarországon működési engedéllyel rendelkező biztosító intézet sem rendelkezik részesedéssel cégünkben. 
 

6.   Cégünk, mint többes ügynöki cég az alábbi Biztosítók nevében járhat el: 

 
  AEGON Magyarország Zrt. 

  Allianz Hungária Zrt. 

  CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 
Colonnade Insurance S.A. magyarországi fióktelepe 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 

  Európai Utazási Biztosító Zrt. 
  Generali Biztosító Zrt. 

  Groupama Biztosító Zrt. 

  K&H Biztosító 
  Österreichische Hagelversicherung VVaG Magyarországi Fióktelepe 

  Signal IDuna Biztosító Zrt. 

  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
  Uniqa Biztosító Zrt. 

  Waberer Hungária Biztosító Zrt. 

 
 

7.  A GRÁNITPONT Kft., mint függő ügynök, és megbízottjai a Biztosítók megbízásából igényfelmérést és biztosítási ajánlat közvetítési 

tevékenységet végezhet, melyért díjazást kizárólag a Biztosítóktól fogad el. A GRÁNITPONT Kft.-nek és megbízottjainak nincs joga 
biztosítási szerződés aláírására. 

 

8. A GRÁNITPONT Kft. jogosult minden típusú biztosítási termék közvetítésére, azaz megtakarításos és kockázati életbiztosítások, 
balesetbiztosítások, lakossági és üzleti vagyon és felelősségbiztosítások ajánlására, kezelésére.  

 

9. A fogyasztói jogokkal, azok érvényesítésével, valamint a fogyasztóvédelem intézményrendszerével kapcsolatos legalapvetőbb szabályokat 
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. tartalmazza. 

 

   A fogyasztóvédelem központi szerve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
   Székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6. 

   Telefon: +36 1 459 4800 

   Honlap: www.fvf.hu 
 

Panaszával az alábbi testületekhez is fordulhat:  

http://www.mnb.hu/
http://www.fvf.hu/


 

   Pénzügyi Békéltető Testület 

   Telefonszám: 06-1-489-9700,  
Levélcím: 1525 Budapest, BKKP Pf:172, 

E-mail: pbt@mnb.hu 

 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:  

Telefonszám: 06-40-203-776  

Levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf:777 
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

 

A biztosítási szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggő esetleges fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében 
Ön kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltetői eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a 

biztosítótársasággal közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. 

A fogyasztó a biztosítási szerződésből eredő igényét közvetlenül, bírói úton is érvényesítheti. A bírósági eljárásra a Polgári Perrendtartásról 
szóló 2016.évi CXXX. Tv. rendelkezései az irányadók. 

 

10. Esetleges sérelemdíj, vagy szakmai tevékenységünkkel esetlegesen okozott kár megtérítése érdekében a GRÁNITPONT Kft. az Allianz 
Biztosítónál rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással. 

 

11. Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk, illetve Megbízottunk nem vehet át ügyfélnek járó összeget Biztosító Intézettől, és nem vehet át 
díjat, vagy díjelőleget ügyféltől. 

 

12. Felhívjuk figyelmét, hogy érdemes az adózási szabályokról tájékozódni, a biztosításközvetítőjétől, könyvelőjétől, adószakértőtől tanácsot 
kérni. Az aktuális adózási szabályokat hatályos adótörvényeink tartalmazzák. 

 

 
2020. év…………………… hónap …. nap      

 

………………………………. 
 Ügyfél aláírása 

 

 
3. Felhívjuk figyelmét, hogy a biztosítókról ás a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. és az Információs önrendelkezésről 

és információszabadságról szóló 20001. évi CXII. Tv. a biztosítási titokra vonatkozóan fontos szabályokat tartalmaz.  A biztosításközvetítő a 

feladatai ellátásához ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, melyek a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a 
szolgáltatással kapcsolatosak. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a 

biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvényben meghatározott egyéb cél lehet. A 

szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosítási szolgáltatásra jogosult más személy ügyfélnek minősül. A Gránitpont Kft. 
adatkezelését szabályozó részletes elveket, előírásokat az adatvédelmi szabályzatban, illetve adatvédelmi tájékoztatónkból ismerheti meg 

honlapunkon. 
 

14. Cégünk a személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási 

jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A függő biztosításközvetítő a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes 
adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 

 

15. Cégünk köteles az érintett ügyfelet kérésére tájékoztatni a biztosításközvetítői nyilvántartásban tárolt saját adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységétől, továbbá arról, 

hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításról szóló tájékoztatást a törvény kizárhatja. Cégünk az ügyfél 

által kezdeményezett adathelyettesítéseket a nyilvántartásaiban köteles átvezetni. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok 
tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 

 

 
 

2020. év…………………… hónap …. nap      

 
 

………………………………. 

 Ügyfél aláírása 
 

 

16. A biztosítási ajánlat előtt kérjük, hogy alaposan tájékozódjon megkötendő biztosítás szerződésének részleteiről, olvassa el szabályzatát, 
biztosítási szerződésének feltételeit, esetleges záradékát. Felhívjuk figyelmét, hogy jognyilatkozatai csak írásban érvényesek. 

 

17.  Felhívjuk figyelmét, hogy üzletkötőnk 3 ajánlattal kell megismertesse Önt! Amennyiben Ön nem kapott ilyen mértékű választékot, akkor 
kérjük jelezze ezt Felénk, vagy nyilatkozzon arról az alábbiakban, hogy Ön kérte ezt, és milyen okból: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta! 

 
 

2020. év…………………… hónap …. nap      

 
………………………………. 

 Ügyfél aláírása  

mailto:pbt@mnb.hu

