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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
 
Hivatkozva a 2014. évi LXXXVIII. a biztosítási tevékenységről szóló törvény (a továbbiakban: „Bit”) 406/A. § 
(5) bekezdésében foglalt kötelezettségünkre, ezúton értesítjük, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65., cégjegyzékszám: 07 09 028910, MNB 
engedély szám: 204121403625, a továbbiakban: „Hungarikum Alkusz”) és az UFS Pénzügyi Group Tervező 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. C. épület 6. emelet., 
cégjegyzékszáma: 01 09 346494, MNB engedély száma: 205031191664, a továbbiakban: „UFS Group”) 
részleges állományátruházási megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás”) kötött, amelynek 
eredményeképpen az Ön biztosítási szerződéseit a jövőben a UFS Group fogja kezelni.  
 
A Megállapodás ellen a biztosításközvetítők feletti biztosításszakmai felügyeletet gyakorló Magyar 
Nemzeti Bank (a továbbiakban: „MNB”) nem emelt kifogást, ezzel az Hungarikum Alkuszt megillető jogok 
és terhelő kötelezettségek 2019. december 31-i dátummal a UFS Group-t jogosítják, illetve terhelik. 
 
Örömmel üdvözöljük Ügyfeleink között és biztosítjuk arról, kollégáink a jövőben Önt és biztosítási 
szerződéseit ugyanolyan maximális szakértelemmel, fokozott figyelemmel és magas színvonalon fogják 
kezelni Társaságunknál is mint korábban, annak érdekében, hogy biztosítási szerződései által fedezett 
értékei megkapják az őket megillető figyelmet és védelmet. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön és a Hungarikum Alkusz között létrejött alkuszi megbízási szerződést, vagy annak 
rendelkezéseit a felek fent említett megállapodása nem érinti, mindazonáltal a Bit 406/A. § (6) bekezdés 
értelmében Önnek jogában áll az alkuszi megbízási szerződését – annak eltérő rendelkezése vagy az alkuszi 
megbízási szerződés határozott tartama esetén is – a jelen értesítés kézhezvételének napjától számított 30 
napon belül az UFS Grouphoz intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos határidővel felmondani (ide nem értve 
a Bit 406/A. § (7) bekezdésében foglalt eseteket). 
 
A Megállapodással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további információkat: 
  weboldal : www.ufsgroup.hu 

email  :  tajekoztatas@ufsgroup.hu 
  telefonszám :  0627998690 
  levelezési cím :  1399 Budapest, Pf. 712. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az UFS Group mint a jelen értesítést nyújtó állományt átvevő alkusz az értesítés 
elektonikus levélben való megküldésével a Hungarikum Alkuszt bízta meg. 
 
Budapest, 2020.01.23. 
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