
 

 

 
Az Akvizit Biztosításközvetítő- és Tanácsadó Bróker Kft bemutatása 

 
Alapítás: 2000. november.16. 

 

Működési engedély kiadása: 2000.12.19. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
 

Partnerbiztosítóink:  
- valamennyi meghatározó, nagy társaság ( Allianz, Generali-Providencia, Aegon, OTP-

Garancia,ING, Uniqa, AIG-Chartis, ) 
- közepes méretű biztosítók: ( Signál, Union, K&H, QBE Atlasz, Colonnade, ,stb.  

- kis, speciális szakterületen tevékenykedő társaságok: Pl: DAS, ARAG, 

Euromondiál,Európai Utazási Biztosító Zrt,stb. 
Működési terület: Tolna és Baranya  megyékben fiókirodával ( Szekszárd és Pécs), Siófok-Tab, 

Bonyhádon, Dombóváron,Paks,Bátaszéken, Tolnán, Mágocson vezérképviselettel vagyunk jelen. 
Eredményeink a működés folyamatában: 

- jelenlegi dolgozói létszámunk több értékesítési csatornán keresztül   számszerűsíthető:  

- főállásban: 28 fő  megbízási szerződéssel foglalkoztatva 
- mellékállásúak: 14 fő 

- külső beszállítói  kapcsolataink: Több új és használt gépjárműkereskedő cég,  
lízingcég,hitelközvetítő irodák 

- Fő együttműködő partnerünk: Kristály Lízing Zrt,  
 

Munkatársaink:  

Többségében a szakmában sok évet eltöltött,  korábban vezető beosztásokban hosszú évekig 
dolgozott, diplomás, nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező kollégák, pl.:  

- AXA / Uniqa / Biztosító Zrt. volt Baranya megyei  igazgatója, 
- Uniqa Biztosító Zrt. volt Tolna megyei igazgatója  

- Allianz-Hungária Biztosító Zrt. volt szekszárdi fiókigazgatója, 18 év vezetői, 40 év 

biztosításszakmai tapasztalattal.  
- Allianz-Hungária Biztosító Zrt. Baranya Megyei Régió Igazgatóságának volt vezető 

kockázatvállalója. 
- Postabank Rt. volt Dél-dunántúli régió igazgatója. 

 

Társaságunk ügyvezetője több mint 10 évig a Providencia Biztosító Rt. , majd később a Generali-
Providencia Biztosító Zrt. Tolna megyei igazgatójaként dolgozott. 

 
Minden főállású kollégánk rendelkezik már a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. 

évi LX. törvényben előírt  OKJ-s független biztosításközvetítői szakképzettséggel. 
 

Számszerűsített eredményeink:  

 

Lezárt üzleti év Kezelt állomány db. szám Kezelt állománydíj értéke 

2001 487 31.631.000 

2005 7.383 382.642.000 

2010 8.407 479.641.000 

2012 9.681 508.240.000 

2014 11.387 546.155.000 

2015 12.621 694.198.000 

2019 első félév végén 25.404 1.475.030.000 
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Tevékenységünk eredményességéről elmondható, hogy működésünk első négy évében , szinte 

minden évben megdupláztuk előző évig elért eredményeinket. A megelőző két évben is igen 
dinamikusnak minősíthető volt a fejlődésünk. 

Cégünk Szekszárdi telephellyel bejelentett, Szekszárdon helyi adót fizető társaság.  

 
A számszerűsített eredményeken túl:  

Kiemelt partnerei vagyunk az Allianz, Generali-Providencia , Aegon ,Groupama, K&H Biztosító 
Zrt.-knek. 

Országosan két évben is elsők, és ennek eredményeképpen kitüntetettjei vagyunk a Generali- 

Providencia Biztosító Zrt. alkusz partnerei  közül az állománygondozási tevékenység megítélése terén 
kiírt pályázatnak. 

          Ügyfeleink maximális kiszolgálásának érdekében cégünk együtt dolgozik biztosítási szakjogász 
ügyvéd munkatárssal, aki eredményesen segít bennünket ügyfeleink jogos kárügyei hatékony 

igényérvényesítésében, több mint 38 éves szakmai gyakorlattal a háta mögött 
 

Megkezdtük cégünk ISO minősítésre felkészítését, így várhatóan a régió első ISO tanúsított cégévé 

sikerül válnunk. 
 Komoly hangsúlyt helyezünk kollégáink folyamatos képzésére, a naprakész szakmai ismeretek  

megszerzése érdekében rendszeres oktatásokat és tréningeket tartunk. 
Szinte valamennyi együttműködő partner biztosítónk felső vezetésével baráti, volt munkatársi 

kapcsolataink segítik hatékony működésünket. 

Tevékenységünk a biztosítási szakterület teljes módozati szegmensét lefedi , ügyfeleink a 
lakossági kör legkisebb értékű fedezeteinek vállalásától a milliárdos volumenű kockázatokra 

kidolgozott alapos fedezetekig bizalommal fordulhatnak irodáinkhoz. 
 

 

 
Referenciáink a milliárdos nagyságú vagyonnal rendelkező ügyfeleink közül , a teljesség 

igénye nélkül: 
 

- Szekszárd MJV. város Önkormányzata  
- Bátaszék Város Önkormányzata 

- Bonyhád Város Önkormányzata 

- Elektrolit Kft 
- Generál Insped Kft 

- Pécsi Iparipark ZRt.  
- Harkányi Gyógyfürdő ZRt.  

- Alisca-Bau Kft.Szekszárd 

- Alisca Terra Kft. 
- Cikádor Terra Kft. 

- Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.  
- Sygnus Kft. 

- E.R.Ö.V. Zrt. 
- Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 

- Mecseki Bányavagyon Hasznosító Zrt. 

- Budapest, Belváros-Lipótváros Közterület Felügyelet  
- Beremend Zrt. 

- Újpetrei Gazdák Zrt. 



- Cikádor-terra Kft. 

- Re-Kom Nonprofit Kft. 

- Balaton Kft. 
- Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 

- SK Csavargyártó Kft. 
- Goldatti Kft. 

- Bikali Élménybirtok 

- több mint 400 társasházi vagyonbiztosítás Baranya, Tolna és Somogy megyében 
- Baranya Megyei Nonprofit Növénybiztosító Zrt 

  
 

 
Szekszárd, 2019.09.09. 


