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Compliance szolgáltatásaink célja, hogy meglévő tapasztalatunkra és a területen szerzett tudásunkra alapozva 

biztos hátteret nyújtsunk a biztosítási és a pénzintézeti szektorban működő közvetítőknek ahhoz, hogy eligazod-

janak a dinamikusan változó törvényi környezetben, minden szempontból megfeleljenek a felügyeleti 

elvárásoknak és emellett ügyfélkörüket is magabiztos compliance háttér mellett tudják kiszolgálni.

•

•

•

•

•

Ismerjük a változó, biztosításközvetítőkre, hitelközvetítőkre vonat-

kozó jogszabályi elvárásokat és a működést ezek mentén segítjük.

Segítünk abban, hogy a felügyeleti elvárásoknak megfeleljenek 

partnereink.

Segítünk elkerülni a bírságokat.

Szolgáltatásaink által ügyfeleik elégedettségét növelni tudjuk.

Minden teljesíthetetlennek tűnő elvárásra van legalább egy

 jó megoldásunk.

Miért jó, ha segítünk?

•

•

•

•

•

Többes ügynökök

Online biztosításközvetítők

Hitelközvetítők

Pénzügyi közvetítők

Alkuszok

Kiknek segítünk?

A FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁSOKÉRT
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1. CSOMAG: 25.000 Ft+ÁFA/hó

2. CSOMAG: 35.000 Ft+ÁFA/hó 1 óra/hó tanácsadással

3. CSOMAG: 75.000 Ft+ÁFA/hó 3 óra/hó tanácsadással

4. CSOMAG: 150.000 Ft+ÁFA/hó 5 óra/hó tanácsadással

Szolgáltatások:

CSOMAGOK ÉS ÁRAK

1.

CSOMAG

.2
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.3

CSOMAG

.4

CSOMAG

A FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁSOKÉRT

Tájékoztató hírlevél az alkuszokat érint

Szabályzatok auditálása, folyamatos karbantartása  (pénzmosási, panaszkezelési, összeférhetetlenségi szabályzat)

Webinárium (oktatás online felületen keresztül)  

Weboldal statikus audit (alkuszi honlap megfeleltetése a felügyeleti elvárásoknak) 

Évente egyszeri oktatás a CP Contact Kft. által biztosított helyszínen, meghatározott alkuszok részére  

(panaszkezelés, fogyasztóvédelem, pénzmosás, adatvédelem, értékesítés technika)

Állandó tanácsadási szolgáltatás fogyasztóvédelem, panaszkezelés és compliance terén (díjcsomagtól függően)  

Helyszíni oktatás személyre szabva az alkusz telephelyén vagy a CP Contact Kft. által biztosított helyszínen évente 1x

Helyszíni audit (alkusz vagy közvetítői iroda ellenőrzése a  felügyeleti elvárások szerint, évi 1 alkalom)

Adatvédelmi audit (kockázatelemzés, kötelező dokumentumok, szerződések, nyilvántartás, stb.)

Adatvédelmi tisztviselő biztosítása

ő jogszabály változásokról, felügyeleti ajánlásokról X       X X X
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Tájékoztató hírlevél a jogszabályváltozásokról, felügyeleti
ajánlásokról

ÜGYVITELI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁSOKÉRT

A pénzügyi szektor az utóbbi időben fokozottan a jogalkotás látókörébe került – pl. 

a biztosítás értékesítési irányelv (IDD) bevezetése –, így a biztosításközvetítőknek 

egyre növekvő hangsúlyt kell fektetniük a jogszabályi, felügyeleti elvárásoknak való 

megfelelésre. A CP Contact Kft. segít a közvetítőkre vonatkozó jogi útvesztőkben való 

eligazodásban, folyamatos hírlevelünkben tájékoztatjuk a fontosabb információkról, 

melyek törvényi, felügyeleti szempontból a min-dennapi működést befolyásolják. 
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Tájékoztató hírlevél a jogszabályváltozásokról,
szabályzatok auditálása, folyamatos karbantartása 

         

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT

  

A növekvő elvárások a kötelező szabályzatok folyamatos frissítését vonják maguk 

után, melyek naprakészen tartása jelentős odafigyelést igényel. Segítünk abban, hogy 

pénzmosási, panaszkezelési vagy összeférhetetlenségi szabályzata megfeleljen 

a mindenkori törvényi előírásoknak és frissítjük dokumentumait. Mindemellett az 

ügyfél-tájékoztatás megfelelőségének biztosítása érdekében átnézzük megbízási 

szerződését és szükség esetén az irányadó jogszabályok által támasztott 

követelményeknek megfelelően módosítjuk.

Weboldal statikus audit

A biztosításközvetítőkkel szemben támasztott egyik fontos 

elvárás, hogy az ügyfelek számára átlátható, kellő mértékű és 

minőségű tájékoztatást nyújtó honlappal rendelkezzenek. 

Auditunk során felmérjük a honlap megfelelőségi szintjét, 

ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e a kötelező – például a fel-

ügyelet által támasztott – tartalmi elemekkel és az audit 

végén össze-foglaló javaslatot teszünk a hiányosságok 

pótlására, valamint a honlap módosítására.

• panaszkezelés

• szerződések

• kötelező formanyomtatványok

PANASZKEZELÉS

KÖTELEZŐ
FORMANYOMTATVÁNYOK

SZERZŐDÉSEK

  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

PÉNZMOSÁSI SZABÁLYZAT
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OKTATÁS
KÖTELEZŐ

2018-TÓL A BIT ELŐÍRJA, HOGY BIZTOSÍTÁS-

KÖZVETÍTŐKNEK MINDEN ÉVBEN 15 ÓRÁNYI 

KÉPZÉSEN KELL RÉSZTVENNIÜK.

A CP CONTACT KÉPZÉSEIVEL KÖNNYEN ELEGET 

TEHET A JOGSZABÁLYI  ELVÁRÁSOKNAK!

Amennyiben cége számára az oktatást online felületen 

keresztül, a munkatársak számára legmegfelelőbb, 

kötetlen időpontban kívánja megvalósítani, úgy 

webinárium szolgáltatásunk megfelelő választás az Ön 

számára. A CP Contact Kft. részletekben kidolgozott online 

oktatási anyagokkal rendelkezik, melyek lehetőséget 

biztosítanak az elvégzett képzések által szerzett tudás 

visszaellenőrzésére is.

Webinárium

Tapasztalt oktatóink interaktív oktatást vagy igény esetén 

tréninget biztosítanak cége számára, mely adott esetben 

a költséghatékonyság érdekében egy, az közvetítőknek 

tartott közös oktatás keretében is megvalósulhat. Ezen 

oktatások szintúgy beszámíthatóak az IDD és immár a Bit. 

által kötelezően előírt képzési óraszámba.

CP Contact közvetítő-képzés

Amennyiben munkatársai számára leginkább testre 

szabott oktatási formát kívánja nyújtani, úgy a CP Contact 

Kft. ebben is rendelkezésére áll. Előzetesen részletekbe 

menően egyeztetjük Önnel a kívánt tematikát és 

órakeretet, ezáltal az igényekhez, cégkultúrához, 

helyszínhez és idősávhoz maximálisan igazodó képzést 

fogunk tartani a kollégáknak

Egyedi céges képzés

!?
FELMÉRJÜK A TUDÁSSZINTET
AZ OKTATÁS ELŐTT ÉS UTÁN IS!

17%

74%
tudásszint

oktatás időszaka
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A megfelelő és hatékony működés kiala-

kítása, valamint a kötelező dokumen-

tumok megléte mellett hangsúlyt kell 

fektetni a közvetítői iroda felkészült-

ségére is. Helyszíni audit során felmérjük, 

hogy az iroda a felügyeleti elvárásoknak 

mennyiben felel meg, és javaslatot 

teszünk a hiányosságok kijavítására. Ez 

egyrészt azért fontos, mert így lehet az 

ügyfél számára teljes körű szolgáltatást 

nyújtani, továbbá segít elkerülni egy 

esetleges bírságot, ha a felügyelet hely-

színi vizsgálat mellett dönt.

Helyszíni audit

Bármennyit is dolgozunk cégünk megfelelő compliance rendszerének kialakításáért, mégis 

belefuthatunk egy-egy olyan ügybe, melynek megoldása szakértő bevonása nélkül elképesztő 

erőforrásokat emészt fel. A CP Contact Kft. díjcsomagtól függő óraszámba vállalja, hogy az ilyen ügyekben 

rendelkezésre áll és segít a probléma kezelésében. Hiszünk abban, hogy sokat számít, ha egy kérdéses 

vagy gyors döntést igénylő helyzetben szakértő segítséget kaphatunk.

Panaszügyben: válaszirat elkészítése, sablonválaszok megírása vagy a panaszos felé teendő 

intézkedések kialakítása

Hatósági vizsgálat esetén: jogi támogatás, az intézménynek megküldendő álláspont kialakítása

Általános segítségnyújtás fogyasztóvédelmi kérdésekben

Hatósági elvárások pontos bemutatása

A teljesség igénye nélkül segítünk az alábbi esetekben:

•

•

•

•

Állandó tanácsadási szolgáltatás

TANÁCSADÁS & AUDIT
BÍRSÁG
FELÜGYELET

ÚJ JOGSZABÁLYOK
AJÁNLÁSOK

PANASZOS

FOGYASZTÓ

A FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁSOKÉRT
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ADATVÉDELEM

A FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁSOKÉRT

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) bevezetése a hazai vállalkozásokat eddig 

nem ismert mélységben érinti, mind a felkészülés mind pedig a folyamatos működés 

terén. Ez alól a közvetítők sem lehetnek kivételek, hiszen számos esetben kezelnek 

személyes vagy érzékeny adatokat (gondoljunk csak az élet- vagy egészségbiztosí-

tásokra, hiteligénylésekre). A CP Contact adatvédelmi auditja minden adatvédelmi 

hiányosságot feltár.

Adatvédelmi audit

Az Általános Adatvédelmi Rendelet széles körben írja elő adatvédelmi tisztviselő 

biztosítását, mely adott esetben pénzügyi közvetítő cégnél is releváns lehet. Amellett, 

hogy a tisztviselőnek naprakész ismeretekkel kell rendelkeznie a vonatkozó 

jogszabályok terén, feladatai ellátása során csak az adott cég felső vezetésének tartozik 

felelősséggel, függetlensége megtartása mellett. Ez a fajta függetlenség számos 

esetben problémákba ütközhet, ezért praktikus megoldás lehet a pozíció kiszervezése. 

A CP Contact Kft. a területen szerzett több éves tapasztalatára támaszkodva el tudja 

látni ezt a feladatot.

Adatvédelmi tisztviselő biztosítása

A NAIH ADATKEZELÉSI HIBÁK MIATT AKÁR 

20 MILLIÓ EURÓT IS KISZABHAT BÍRSÁGKÉNT!

BÍRSÁG
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