Alkuszi/többes ügynöki tevékenység
megszüntetésének engedélyezése

•

Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?
- Jogi személyek és jogi képviselők kizárólag
elektronikus úton tudnak kérelmet benyújtani
az MNB erre fenntartott un. ERA szolgáltatásán
keresztül.
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/

•

Milyen űrlapon nyújtható be a kérelem?
- A többes ügynöki és alkuszi tevékenység
megszüntetésének engedélyezésére irányuló
kérelem benyújtásához az E-ügyintézés –
Engedélyezés
szolgáltatáson
belül
az
Engedélyezés menüpontban található „Többes
ügynöki
és
alkuszi
tevékenység
megszüntetésének
engedélyezése
iránti
kérelem” elnevezésű FBE_1005_v1 számú
elektronikus űrlap használata szükséges.

•

Mikor engedélyezi az MNB az alkuszi vagy
többes ügynöki tevékenység megszüntetését?
- ha a többes ügynök vagy az alkusz a
tevékenységből eredő minden, az ügyfél által
befizetett, a biztosítót megillető, vagy a
biztosító által kifizetett, az ügyfelet megillető
pénzeszközzel kapcsolatos kötelezettségét
teljesítette. Az alkusz vagy a többes ügynök
köteles az ennek bizonyítására alkalmas
okiratot vagy nyilatkozatot az MNB-nek
benyújtani.

•

Lehet-e egy eljárásban engedélyeztetni a
tevékenység megszüntetését és a másik
tevékenységi formára történő váltást (alkuszi
tevékenységről többes ügynöki, illetve többes
ügynöki tevékenységről alkuszira váltás
esetén)?
- Tevékenységi forma váltásra irányuló szándék
esetén a tevékenység folytatólagossága
érdekében
a
meglévő
tevékenység
megszüntetése iránti és a felvenni kívánt új
tevékenység megkezdésének engedélyezése
iránti kérelmek egyidejű benyújtása esetén az
MNB a kérelmekről külön eljárásban, de
egyidejűleg dönt.

•

Másik
tevékenységi
formára
(alkuszi
tevékenységről többes ügynöki, illetve többes
ügynöki tevékenységről alkuszira) váltás
esetén a felvenni kívánt tevékenység
engedélyezéséhez
minden
jogszabályi
feltételt igazolni kell újra, hiszen a két
tevékenységi formára előírt tevékenységi
feltételek megegyeznek és a meglévő
tevékenység engedélyezése során a feltételek
már igazolásra kerültek korábban?

-

Igaz, hogy a tevékenységi feltételek hasonlóak
és korábban már igazolásra kerültek, de
a) a felelősségbiztosítási szerződésben
módosítani kell a biztosított tevékenységet a
felvenni kívánt tevékenységnek megfelelően,
b) a pénzmosási szabályzatot az új tevékenység
sajátosságainak megfelelően szintén felül kell
vizsgálni, módosítani kell és testre kell szabni,
c) a tárgyi feltételekben a tevékenységvégzés
során változások állhattak be, ezért
nyilatkozattal szükséges alátámasztani a
feltételek meglétét,
d) a személyi feltételek megléte körében,
amennyiben a tevékenység irányító személye
változatlan marad, a szakmai alkalmasság és
üzleti megbízhatóság fennállását vizsgálja az
MNB, amelynek érdekében aktualizált
Kérdőívet és hatósági erkölcsi bizonyítványt kell
benyújtani (új tevékenység irányító jelölt esetén
természetesen valamennyi személyi feltétel
meglétét vizsgálja az MNB).
Enyhítés ugyanakkor a törvényben, hogy a
tevékenységi forma váltás esetén a Bit. 420. §
(1) és (2) bekezdésében foglaltak nem
alkalmazandóak, s ennek alapján a
tevékenységből eredő, az ügyfél által befizetett,
a biztosítót megillető, vagy a biztosító által
kifizetett, az ügyfelet megillető pénzeszközzel
kapcsolatos kötelezettségek maradéktalan
teljesítését nem szükséges igazolni a
tevékenység megszüntetésének engedélyezése
keretében.

FIGYELEM! Az alkuszi/többes ügynöki tevékenység
megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos
tudnivalókról további tájékoztatás található az
engedélyezési útmutatók között.
A kérelem benyújtása előtt javasolt tanulmányozni az
MNB honlapjának Engedélyezés/Általános
információk fülön megtalálható általános tartalmú
Q&A-ket!!
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