ÜZLETI TÁJÉKOZTATÓ
BENEVOLUS KFT
7623 Pécs, Szabadság u. 22
Telefon/fax:72/510-898;510897;215-949
Ez a tájékoztató a Benevolus Független Biztosításközvetítő Kft. Üzleti tevékenységéről nyújt információt. Személyes üzletkötője
(biztosításközvetítő) a Benevolus Független Biztosításközvetítő képviseletében jár el, és kizárólag annak szerződött partnereinek termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatban adhat tanácsot. Az Ön biztosítási ajánlatát a BENEVOLUS Kft. képviseletében eljáró:
Név:
Cégnév:
BENEVOLUS Kft.
Székhely:
7632 Pécs, Viktória u. 15
Telephely : BENEVOLUS FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ HÁZ. 7623 Pécs Szabadság u. 22.
Felügyeleti nyilvántartási szám*:
E/II/140/2010
Regisztrációs szám:
205031208102
Független biztosítás közvetítő közvetíti, az alábbi Biztosító Társaságok termékeinek ismeretében:
AEGON, ALLIANZ, AIM, AHICO, AXA, AVIVA, EUB, CHARTIS,CIG-Pannonia, GROUPAMA-GARANCIA, GENERALI, ING,K&H, KÖBE,
QBE, UNIQA, UNION, TIR, WABARD.
A felügyeleti nyilvántartásba vétel ellenőrzésre kérjük, tekintse meg a biztosításközvetítő fényképes igazolványát, amely nélkül biztosítási termék
nem értékesítető. A nyilvántartásba vétel ténye és a biztosításközvetítő adatai a Pénzügyi Közlönyben és a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének honlapján is megtekinthetők. (Utóbbi a www.pszaf.hu internetes címen)
A Benevolus Független Biztosításközvetítő KFT korlátolt felelősségű társaságként működik, magyar székhellyel rendelkezik, amelynek a
címe: 7632 Pécs, Viktória u. 15. A Benevolus Független Biztosítás közvetítő KFT felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete, amelynek címe: 1013 Budapest Krisztina Körút 39.
A Benevolus KFT széles termék és szolgáltatáskínálattal rendelkezik, amelyek az egyéni igényekre szabhatóak. Megoldási javaslataink során
figyelembe vesszük személyes pénzügyi célkitűzéseit, kockázattűrő képességét, és pénzügyi helyzetét, más oldalról pedig a hazai biztosítási
piac kínálatát.
Részletesen tájékoztatjuk az általunk javasolt termék jellemzőiről, kockázatairól, és díjvonatkozásairól.
Semmilyen kötelezettsége nincsen arra vonatkozólag, hogy kövesse pénzügyi-, biztosítási tanácsainkat, vagy megvásárolja termékeinket.
A biztosítás közvetítés folyamata:
Személyes üzletkötője:
- felméri pénzügyi helyzetét és pontosítja igényeit a megadott információk alapján az igényfelmérő nyomtatván segítségével
- olyan megoldási javaslatokat dolgoz ki, amelyek illeszkednek pénzügyi szükségleteihez és célkitűzéseihez
- biztosítja a döntéséhez szükséges valamennyi információt
- segít az adminisztrációban, dokumentációk kitöltésében, illetve beszerzésében
- a folyamatos elérhetőség, és ügyfélkiszolgálás biztosítása érdekében tájékoztatja a szükséges ügymenetről és
elérhetőségekről
Biztosítási ajánlatát az Ön által választott biztosító társaság igényfelmérő nyomtatványa készíti elő, amely az Ön által megadott információkat
tartalmazza, és amelynek átvételét annak igazolólapján aláírásával igazolja.
A Benevolus Független Biztosítás közvetítő KFT felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, amennyiben panasza merülne
fel a pénzügyi tanácsadással, a megvásárolt termékkel, illetve a biztosítás közvetítő tevékenységével kapcsolatban kérjük, forduljon A
Benevolus Kft Ügyfélszolgálatához, a 72/ 510-898;510-897 számon vagy az info@benevol.hu
e-mail címen. Társaságunkról bővebben a www.benevol.hu honlapon tájékozódhat.
Amennyiben nem elégedett, a panaszával a továbbiakban, írásban fordulhat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez.
A fenti tájékoztatást megkaptam, azt részemre a biztosításközvetítő elmagyarázta, az abban foglaltakat megértettem.

Kelt:

Pécs

2010 év. május hó. 20.

Benkő Péter
ügyvezető igazgató

Ügyfél
aláírása

