Biztosítási többes ügynöki és alkuszi tevékenység engedélyezése
Benyújtás előtt

Q&A
•

Biztosításközvetítő esetében kell-e alapításra
vonatkozó kérelmet benyújtani az MNB-hez?
Nem kell alapításra vonatkozó kérelmet
benyújtani,
figyelemmel
arra,
hogy
biztosításközvetítők esetében a tevékenység
végzését engedélyezi az MNB.

•

Ki nyújthat be többes ügynöki vagy alkuszi
tevékenység végzésének engedélyezésére
irányuló kérelmet az MNB-hez?
Engedélyköteles biztosításközvetítői (többes
ügynöki vagy alkuszi)
tevékenység
meghatározott
jogi
formákban
(részvénytársaság,
korlátolt
felelősségű
társaság és harmadik országban székhellyel
rendelkező biztosításközvetítő magyarországi
fióktelepe) és tőkekövetelmények teljesítése
mellett
végezhető
(5
millió
forint).
Tevékenységi engedély iránti kérelmet a
fentieknek megfelelő gazdasági társaság,
illetve jogi képviselője nyújthat be. [Bit. 388. §
(1) bekezdés; 399. § (1) bekezdés]

•

Már megalapított gazdasági társaság kaphat-e
biztosításközvetítői tevékenységi engedélyt?
Igen, alkuszi vagy többes ügynöki tevékenység
engedélyezhető bármely részvénytársaság,
legalább ötmillió forint törzstőkével rendelkező
korlátolt felelősségű társaság valamint
harmadik országban székhellyel rendelkező
biztosításközvetítő
vállalkozás
legalább
ötmillió
forint
tőkével
rendelkező
magyarországi fióktelepe számára (az egyéb
jogszabályi feltételek teljesítése esetén).

•

Benyújtható-e a cégbíróságnál bejegyzés alatt
álló biztosításközvetítő tevékenység iránti
kérelme?
Igen. Amennyiben a kérelmező a cégbíróság
által még be nem jegyzett részvénytársaság
(rt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.) vagy
harmadik országban székhellyel rendelkező
biztosításközvetítő vállalkozás magyarországi
fióktelepe, akkor a kérelemhez a következő
dokumentumokat is mellékelni kell:
(i) a legalább 5 millió forint törzstőkéjű kft., a
legalább 5 millió forint tőkével
rendelkező fióktelep, az rt. létesítő
okirata (társasági szerződése, alapító
okirata, alapszabálya);

(ii)

kft. esetén:
pénzforgalmi szolgáltató igazolása
a pénzbeli hozzájárulás
befizetéséről, illetve ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által
közokiratba foglalt ügyvezetői
nyilatkozat a pénzbeli
hozzájárulásnak a társaság
rendelkezésére bocsátásáról,
ügyvezetői nyilatkozat a nem
pénzbeli hozzájárulás társaság
rendelkezésére bocsátásáról, a
tagoknak a nem pénzbeli
hozzájárulás értékelésére
vonatkozó nyilatkozatával együtt;
(iii) rt. esetén a pénzforgalmi szolgáltató
igazolása az alaptőke alapításkori
hányadának befizetéséről, az alapítók
nyilatkozata a nem pénzbeli
hozzájárulás rendelkezésre
bocsátásáról;
(iv) fióktelep esetén a tőke befizetésének
banki igazolása;
(v) tanúsítvány a cégbejegyzési eljárás
megkezdéséről.
•

Kérelem és mellékletei

Kérelem

•

Szükséges-e igazgatási szolgáltatási díjat
fizetni az eljárásért?
A többes ügynök és az alkusz tevékenységi
engedélye megadására irányuló eljárásért – a
Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi
közvetítőrendszer
felügyelete
keretében,
valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások
tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési
és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.)
MNB rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontjának
és 20. § (1) bekezdésének megfelelően – az
engedélyezési
eljárás
megindításával
egyidejűleg 300 000 forint igazgatási
szolgáltatási díjat kell megfizetni.
FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt
tanulmányozni
az
MNB
honlapjának
Felügyelet/Engedélyezés
és
intézményfelügyelés/Engedélyezés/Általános
információk fülön megtalálható általános
tartalmú Q&A-ket!
Milyen űrlapon nyújtható be a kérelem?
A többes ügynöki és az alkuszi tevékenység
végzésének engedélyezésére irányuló kérelem
benyújtásához az E-ügyintézés – Engedélyezés
szolgáltatáson
belül
az
Engedélyezés
menüpontban található „Többes ügynöki és
alkuszi tevékenység engedélyezése iránti
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kérelem” elnevezésű FBE_1002_v1 számú
elektronikus űrlap használata szükséges.
•

Mennyi az ügyintézési határidő?
Az MNB eljárásaiban – törvény eltérő
rendelkezése hiányában – az ügyintézési
határidő három hónap. Ha az MNB a kérelmező
ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, akkor az
ügyintézési határidő a hiányok maradéktalan
pótlásától számítandó. Az alapítási és a
tevékenységi engedély megszerzésére irányuló
eljárásban az ügyintézési határidő indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb három
hónappal meghosszabbítható. [Mnbtv. 49. §
(3)-(4) bekezdés, 61. § (1) bekezdés]

Létesítő okirat

•

Szükséges-e benyújtani a biztosítási többes
ügynöki
és
alkuszi
tevékenység
megkezdésének engedélyezésére irányuló
kérelem mellékleteként a társaság létesítő
okiratát?
Nem, a többes ügynöki és alkuszi tevékenység
megkezdésének engedélyezéséhez szükséges, a
Bit. alapján meghatározott feltételek között
nem szerepel a társaság létesítő okiratának
rendelkezésre bocsátása. Ez alól kivétel, ha az
engedélyezésre irányuló kérelmet benyújtó
társaság a cégbíróságnál bejegyzés alatt áll.

•

Az MNB a tevékenységi engedélyt TEÁOR
szerint adja meg?
Az MNB egyes tevékenységekkel kapcsolatos
engedélyezési feladatainak ellátása nem a
gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere (TEÁOR) alapul vételével
történik, hanem a Bit. [mint az MNB tv. 39. § (1)
bekezdésében felsorolt ágazati törvény]
fogalmi meghatározásait, szabályait veszi
alapul. Amennyiben azonban a társaság
cégjegyzékben rögzített tevékenységei között a
tevékenységi engedélyezési eljárás során nem
szerepel a „6622’08 Biztosítási ügynöki, brókeri
tevékenység”, akkor a többes ügynöki vagy az
alkuszi tevékenységi engedély megadását
követően, a vonatkozó jogszabályok – így
különösen a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontja,
illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 1. melléklet 1.9. alpontja – alapján a
„6622’08
Biztosítási
ügynöki,
brókeri
tevékenység” cégjegyzékbe való bejegyzése
válhat szükségessé.
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Induló tőke

•

Milyen tőkeösszeg szükséges biztosítási
többes ügynöki és alkuszi tevékenység
megkezdéséhez?
Valamennyi jogi forma esetében 5 millió forint
a tőkekövetelmény. [Bit. 399. § (1) bekezdés,
388. § (1) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:212. § (2) bekezdés]

•

Szervezeti és működési szabályzat

•

Elegendő, ha a kérelmező társaság a
tevékenységi engedélyezési eljárás során
megfelel az előírt tőkekövetelménynek?
Nem, a tőkekövetelménynek nemcsak a
biztosításközvetítő létesítésekor, és az
engedélyezési eljárás alatt, hanem annak
fennállása alatt folyamatosan meg kell felelni.
Ha a többes ügynök/alkusz működése során
saját tőkéje a Bit. 388. § (1) bekezdésében/Bit.
399. § (1) bekezdésében írt, továbbá
részvénytársaság esetében a Ptk. által előírt
kötelező minimális alaptőke mértéke alá
csökken, a többes ügynök/alkusz köteles a saját
tőkét az előírt minimális tőke mértékéig
kiegészíteni. [Bit. 390. §, 401. §]
Szükséges-e benyújtani a biztosítási többes
ügynöki
és
alkuszi
tevékenység
megkezdésének engedélyezésére irányuló
kérelem mellékleteként a szervezeti és
működési szabályzatot (SZMSZ)?
Nem, a többes ügynöki és alkuszi tevékenység
megkezdésének engedélyezéséhez szükséges, a
Bit. alapján meghatározott feltételek között
nem szerepel az SZMSZ rendelkezésre
bocsátása.

Tárgyi, technikai, személyi feltételek
Személyi feltételek

•

Engedélyköteles-e a vezető tisztségviselői
(ügyvezető, igazgatóság tagja, vezérigazgató)
tisztség betöltése alkusz és többes ügynök
esetén?
Nem, alkusz és többes ügynök esetén a vezető
tisztségviselő tisztség betöltéséhez nem kell az
MNB előzetes engedélye.

•

Van
engedélyköteles
biztosításközvetítőknél?

tisztség

Igen, a többes ügynök és az alkusz köteles a
biztosításközvetítői tevékenysége irányításáért
felelős természetes személyt – munkaviszony
keretében
–
foglalkoztatni.
A
biztosításközvetítői tevékenység irányításáért
felelős természetes személy e minőségben
(ilyen
munkakörben)
történő
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foglalkoztatásához az MNB előzetes engedélye
szükséges. [Bit. 413. § b) pont]
A többes ügynöki és alkuszi tevékenység
irányításáért felelős természetes személy
engedélyezésével kapcsolatos útmutató és
Q&A szintén elérhető az MNB honlapján.
•

A társaság vezető tisztségviselője lehet-e
egyidejűleg a társaság biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személye?
Igen, a két pozíció betölthető egyidejűleg.

•

Betölthető-e
a
biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy tisztség megbízási jogviszony
keretében?
Nem, nincs mód arra, hogy a társaság
biztosításközvetítői tevékenység irányításáért
felelős természetes személyt megbízási
szerződéssel foglalkoztassa. A többes ügynök
és az alkusz köteles biztosításközvetítői
tevékenysége irányításáért felelős természetes
személyt
munkaviszony
keretében
foglalkoztatni. [Bit. 389. § (2) bekezdés, 400. §
(2) bekezdés]

•

A
munkaviszony
keretében
történő
foglalkoztatást szükséges-e igazolni az
engedélyezési eljárásban?
Igen, az engedélyezési eljárásban szükséges a
jelölt munkaviszony keretében történő
foglalkoztatásának
igazolása
(például
munkaszerződéssel, munkáltatói igazolással).

•

Foglalkoztatható-e
ugyanaz
a
biztosításközvetítői tevékenység irányításáért
felelős
természetes
személy
több
biztosításközvetítőnél?
Nem, a biztosításközvetítői tevékenység
irányításáért felelős természetes személy
kizárólag az adott biztosításközvetítőnél
folytathatja tevékenységét. [Bit. 389. § (3)
bekezdés c) pont; 400. § (3) bekezdés c) pont]

•

Milyen tartalmú erkölcsi bizonyítvány
benyújtása szükséges biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy engedélyezése során?
Olyan, kilencven napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a
jelölt büntetlen előéletű, nem áll közügyektől
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eltiltás,
valamint
foglalkozástól
vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. [Bit. 400.
§ (3) bekezdés a) és e) pont, 414. § (3) bekezdés,
416. § (1) bekezdés b) pont és (4) bekezdés, 253.
§ (1)-(2) bekezdés]
•

Hogyan lehet a törvény által előírt szakmai
gyakorlatot igazolni?
A szakmai gyakorlat igazolására olyan okirat
(például munkáltatói igazolás, kinevezés,
megbízási vagy munkaszerződés, munkaköri
leírás) alkalmas, amely alapján egyértelműen
megállapítható a szakmai gyakorlat kezdő és
befejező időpontja, valamint a gyakorlatot
megalapozó tevékenység, jogviszony jellege,
illetve az ilyen jogviszony keretében a jelölt
által ellátott feladatok köre. [Bit. 389. § (3)
bekezdés ba) alpont; 400. § (3) bekezdés bb)
alpont]

•

Van-e időbeli korlát a szakmai gyakorlat
elfogadhatóságával kapcsolatban?
Igen, figyelemmel kell lenni arra, hogy a
szakmai gyakorlat befejezése nem eshet az
engedélyezési kérelem benyújtását tíz évvel
megelőző időpontnál korábbi időpontra. [Bit.
389. § (4) bekezdés; 400. § (4) bekezdés]

•

Az alkuszi és többes ügynöki tevékenységi
engedélyezés során szükséges-e külön űrlapot
benyújtani a biztosításközvetítői tevékenység
irányításáért felelős természetes személy
engedélyezése vonatkozásában?
Nem, tevékenységi engedélyezési eljárás során,
a tevékenységi engedély iránti kérelem űrlapja
magában foglalja a biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy engedélyezése iránti kérelmet is, így
ebben az esetben egy űrlap benyújtása
szükséges. A többes ügynöki és az alkuszi
tevékenység végzésének engedélyezésére
irányuló kérelem benyújtásához az Eügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson belül
az Engedélyezés menüpontban található
„Többes ügynöki és alkuszi tevékenység
engedélyezése iránti kérelem” elnevezésű
FBE_1002_v1 számú elektronikus űrlap
használata szükséges.

•

Hol található meg a jelölt szakmai
alkalmasságának és üzleti megbízhatóságának
igazolására szolgáló, az engedély kérelem
mellékleteként benyújtandó kérdőív?
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A kérdőív formanyomtatványa az MNB
honlapján a következő útvonalon érhető el:
Felügyelet
/
Engedélyezés
és
intézményfelügyelés
/
Engedélyezés
/
Formanyomtatványok / Jó üzleti hírneves
kérdőívek / Személyi engedélyek
Az alkalmazandó formanyomtatvány címe:
„Kérdőív a többes ügynök vagy az alkusz által
foglalkoztatni
kívánt
biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy részére a biztosítási tevékenységről
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1)
bekezdés 90. pontjában és a 69. §-ában
meghatározott szakmai alkalmasság és üzleti
megbízhatóság megállapításához”.
•

Milyen tipikus hibák fordulnak elő a
biztosításközvetítői tevékenység irányításáért
felelős természetes személyként jelölt
személy szakmai alkalmasságának és üzleti
megbízhatóságának igazolására szolgáló
kérdőív kitöltése során?
A Kérdőív 2. pontja esetében a Jelölt által
betöltendő tisztség megjelölésénél az „alkuszi
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy” vagy „többes ügynöki tevékenység
irányításáért felelős természetes személy”,
mint tisztség feltüntetése szükséges. A Kérdőív
4. pontjában a jelölt által az elmúlt 10 év során
betöltött valamennyi állást és tisztséget fel kell
tüntetni (időrendi sorrendben, többek között a
főbb feladatok ismertetése mellett), a Kérdőív
5. pontjában pedig szintén az elmúlt 10 év
vonatkozásában kell ismertetni az ott
meghatározott (például biztosításközvetítőben
fennálló vagy fennállt) befolyást. A Kérdőív 6-8.
pontjában kifejezett, szöveges nyilatkozatot
szükséges tenni az ott meghatározott
körülményekkel kapcsolatban. A Kérdőív 8.
pontjában arra nézve szükséges nyilatkozni,
hogy Jelölt vonatkozásában „a tisztség
betöltésével kapcsolatban egyetlen hatályos
jogszabályban meghatározott kizáró ok sem áll
fenn”.

•

Az
engedélyezett
biztosításközvetítői
tevékenység irányításáért felelős természetes
személy a kérelmező bejelentése alapján
került be az MNB által vezetett
biztosításközvetítői nyilvántartásba?
Nem, tevékenységi engedélyezési eljárást
követően az MNB helyezi aktív státuszba a
biztosításközvetítői tevékenység irányításáért
felelős természetes személyt.
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•

A társaság vezető tisztségviselője, illetve a
társaság biztosításközvetítői tevékenység
irányításáért felelős természetes személye
lehet-e egyidejűleg a társaság értékesítésért
felelős vezetője?
Igen, e pozíciók betölthetők egyidejűleg.

Tárgyi-technikai feltételek:

•

Mely tárgyi és technikai feltételek meglétét
szükséges igazolni biztosítási többes ügynöki
és alkuszi tevékenység engedélyezésére
irányuló eljárásban?
A biztosítási törvény vonatkozó előírásai
alapján a többes ügynöki és alkuszi
tevékenység végzésének előfeltétele, hogy a
többes ügynök vagy az alkusz rendelkezzen
ügyfélfogadásra alkalmas
helyiség
tulajdonjogával, használati vagy bérleti
jogával,
a végzett tevékenységhez igazodó egyedi
azonosításra
alkalmas
folyamatos
nyilvántartással,
az MNB felé fennálló adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges
tárgyi feltételekkel.
[Bit. 389. § (1) bekezdés a) pont, 400. § (1)
bekezdés a) pont, 414. § (1) bekezdés a) pont,
389. § (1) bekezdés b) pont, 400. § (1) bekezdés
b) pont, 414. § (1) bekezdés b) pont, 389. § (1)
bekezdés c) pont, 400. § (1) bekezdés c) pont,
414. § (1) bekezdés c) pont]

•

Elegendő, ha a társaság az engedély iránti
kérelemben nyilatkozik arra nézve, hogy
rendelkezik az ügyfélfogadásra alkalmas
helyiséggel?
Nem, az engedélyezési eljárásban csatolni
szükséges a ügyfélfogadásra alkalmas
helyiséggel kapcsolatos tulajdon-, használati
vagy bérleti jogot igazoló dokumentumot. Ilyen
lehet például a bérleti szerződés, vagy a
tulajdonos által közokirati vagy teljes bizonyító
erejű magánokirati formában tett nyilatkozat.

•

Az ügyfélfogadásra alkalmas helyiség
megfelelően
igazolható-e
a
társaság
cégbíróság által bejegyzett székhelye
használatát igazoló nyilatkozattal?
Székhely használatot igazoló nyilatkozat
kizárólag akkor fogadható el, ha abban utalás
található arra, hogy a székhelyet a társaság a
biztosításközvetítői tevékenység végzésének
feltételeként
a
biztosítási
törvényben
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meghatározott, ügyfélfogadásra
helyiségként is jogosult használni.
•

alkalmas

Tartalmaz-e speciális előírásokat a biztosítási
törvény az üzlethelyiséggel kapcsolatban?
Az üzlethelyiség fogalmát a Bit. nem határozza
meg. Erre figyelemmel annak megítélése során,
hogy a biztosításközvetítői tevékenység
folytatása
szempontjából
mi
minősül
üzlethelyiségnek, a szó hétköznapi értelméből
kell kiindulni. Ennek alapján az üzlethelyiség
termékek értékesítésére vagy szolgáltatások
nyújtására – a biztosításközvetítő esetében
biztosítási szerződések előkészítésére –
használt, falakkal elkülönített épületrészt
jelent. Figyelemmel arra, hogy a Bit. az
üzlethelyiség fogalmát a biztosításközvetítői
tevékenység folytatásának tárgyi feltételei
között használja, ezért a helyiségnek
alkalmasnak kell lennie a tevékenységhez
igazodó
adminisztrációs,
ügyfélforgalmi
feladatok ellátására.

•

Milyen módon szükséges igazolni a végzett
tevékenységhez igazodó egyedi azonosítására
alkalmas folyamatos nyilvántartás meglétét?
A végzett tevékenységhez igazodó egyedi
azonosításra
alkalmas
folyamatos
nyilvántartás meglétéről az engedélyezési
eljárás során a társaságnak nyilatkoznia kell. A
nyilatkozat megtehető a kérelem űrlapján.

•

Milyen módon szükséges igazolni az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges tárgyi feltételek meglétét?
Az adatszolgáltatáshoz szükséges tárgyi
feltételek meglétéről az engedélyezési eljárás
során a társaságnak nyilatkoznia kell.
„A többes ügynöki és az alkuszi tevékenység
végzésének engedélyezése” című engedélyezési
útmutató melléklete tartalmazza a fenti
nyilatkozat mintáját. Az engedélyezési
útmutató az MNB honlapján (www.mnb.hu) a
következő útvonalon érhető el: Felügyelet /
Engedélyezés és intézményfelügyelés /
Engedélyezés / Közvetítői engedélyek /
Biztosítási alkuszok és többes ügynökök.

Felelősségbiztosítás

•

Engedélyezési eljárásban hogyan igazolhatja a
biztosítási többes ügynök vagy az alkusz, hogy
rendelkezik a megfelelő felelősségbiztosítási
szerződéssel vagy vagyoni biztosítékkal?
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A kérelemhez csatolni szükséges a végezni
kívánt tevékenység felelősségbiztosítására
szolgáló felelősségbiztosítás vagy vagyoni
biztosíték meglétét igazoló dokumentumot.
Ilyen lehet például a felelősségbiztosítási
kötvény másolata, a biztosító által a
felelősségbiztosítás vonatkozásában kiállított
fedezetigazolás, a vagyoni biztosítékkal
kapcsolatban kiállított banki igazolás.
•

Elegendő-e az engedélyezési eljárásban
csatolni a társaság által a biztosító részére tett
ajánlatot?
Nem, a társaság által a biztosító részére tett
ajánlat önmagában nem igazolja a Bit. által
előírt felelősségbiztosítás létrejöttét.

•

Milyen összegű felelősségbiztosítással, vagy
vagyoni biztosítékkal kell rendelkezni a
biztosítási többes ügynöknek és az alkusznak?
A többes ügynöki és alkuszi tevékenység
végzéséhez már a kérelmezett engedély
időpontjában rendelkezni kell legalább
biztosítási eseményenkénti 1 251 000 euró, és
évente együttesen legalább 1 876 000 euró
összegű, az Európai Unió egész területére
kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással, vagy 1
876 000 euró vagyoni biztosítékkal. [Bit. 391. §
(6) bekezdés, 403. § (1) bekezdés, 414. § (1)
bekezdés e) pont]

•

Vannak-e
speciális
felelősségbiztosítási
kapcsolatban?

előírások
a
szerződéssel

A
többes
ügynöki
és
az
alkuszi
felelősségbiztosítási
szerződés
minimális
tartalmi követelményeit a többes ügynöki és az
alkuszi
felelősségbiztosítási
szerződés
minimális tartalmi követelményeiről szóló
44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet határozza
meg.
Szabályzatok
Az életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel
kapcsolatos tevékenység tekintetében elkészítendő
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (Pmt.), valamint az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) szerinti – belső
szabályzat.

•

Van-e az MNB által készített, a Pmt. szerinti
mintaszabályzat, és ha igen, hol érhető el?
A piaci szereplők szakmai támogatása
érdekében az MNB a belső szabályzatok
elkészítéséhez a felügyelete alatt álló
szolgáltatók részére – egy mintaként
elkészített, közös dokumentumban szereplő
szabályzat formájában – segédletet adott ki. A
segédlet a szolgáltató belső szabályzatának
elkészítéséhez alapul vehető, ugyanakkor
felépítése,
formátuma,
számozása,
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szófordulatai nem bírnak kötelező erővel, attól
a szolgáltató szabadon eltérhet, amennyiben
tartalmazza a Pmt. valamint a Kit. és az azok
végrehajtására kiadott 45/2018 (XII. 17) MNB
rendelet, valamint 21/2017. (VIII.3.) NGM
rendelet szerinti részletes szabályokat, illetve
kötelező tartalmi elemeket, és a jogszabállyal
nem ellentétes.
A
szabályzatokra
vonatkozó
részletes
elvárásokkal és segédlettel kapcsolatos további
tájékoztatás érhető el az MNB honlapján:
Felügyelet / Szabályozás / Pénzmosás ellen /
Szabályzatok, segédletek
Részesedésszerzés

•

Engedélyköteles-e a biztosítási
ügynökben
vagy
alkuszban
részesedésszerzés?

többes
történő

Nem, a Bit. nem köti engedélyhez a biztosítási
többes ügynökben vagy alkuszban történő
részesedésszerzést.
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