
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara olyan 
komplex biztosításközvetítési szolgáltatást 

nyújt tag jainak, ami segít abban, hogy 
gazdálkodásukra szabottan megtalálják  

a megfelelő megoldást.

Növény-, állat-,  gép törés- és telephelyi- 
vagyonbiztosítások egyaránt elérhetőek 

a NAK Bizto sítás közvetítő Kft. 
közreműködésével.

• Felmérjük és beazonosítjuk a biztosítható kockázati 
tényezőket.

• A legjobb szakmai tájékoztatást adjuk a biztosítási 
díjtámogatási feltételek, valamint az állami 
kárenyhítési rendszer működéséről. 

• Segítünk a kárbejelentésben.
• Aktualizáljuk  a biztosítási szerződéseket, teljeskörű 

ügyintézést végzünk. 

Biztosításközvetítő kollégáink a falugazdászok közül 
kerültek ki, így szakértelmük megkérdőjelezhetetlen.

A NAK Biztosításközvetítő Kft. munkatársai készséggel 
állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

• https://biztositas.nak.hu
• Tel: +36 1 802 61 00
• info.biztositasok@nak.hu

Az ajánlat csak NAK tagokra vonatkozik.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük töltse ki a túl-
oldalon található regisztrációs lapot. Ez alapján munka társaink 
10 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot:

TUDTA-E?
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jelen nyilatkozatommal a nyilatkozaton szereplő adatkezelési tájékoztató 
ismeretében önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Nemzeti Agárgazdasági Kamara, valamint a Nemzeti Agárgazdasági 
Kamara tulajdonában álló gazdasági társaságok a tagjegyzékben szereplő 
elérhetőségeimen megkeressen abból a célból, hogy a szolgáltatásairól 
tájékoztatást adjon, illetve hogy piac- vagy közvélemény-kutatás 
keretében felmérhesse azt, hogy a kamarai tagok számára milyen 
jövőbeni szolgáltatások bevezetése célszerű. 

Adatkezelési tájékoztató
A fenti célból történő adatkezelési hozzájárulás önkéntes, azaz érintett 
jelen tájékoztatás ismeretében jogosult eldönteni, hogy hozzájárul-e az 
adatkezeléshez vagy sem. Amennyiben az érintett az adatkezeléshez 
hozzájárul, úgy azt követően bármikor dönthet úgy, hogy hozzájárulását 
az adatkezelő(k) bármelyik elérhetőségén visszavonja, ebben az esetben 
az adatkezelő(k) a további adatkezelést haladéktalanul megszüntetik. 
Az adatkezelők az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelik az 
érintett adatait.  

Az adatkezelés célja, hogy a Nemzeti Agárgazdasági Kamara, valamint 
a tulajdonában álló gazdasági társaságok tájékoztathassák az érintettet 
azon szolgáltatásokról, amelyeket törvény szerint vagy döntése alapján 
a tulajdonában álló gazdasági társaság révén nyújt tagsága számára. 
Az adatkezelés további célja annak felmérése, hogy a kamarai tagok 
számára milyen jövőbeni szolgáltatások bevezetése célszerű. 

Az érintett hozzájárulása alapján a Nemzeti Agárgazdasági Kamara 
tulajdonában álló gazdasági társaságok jogosultakká válnak arra, hogy a 
Nemzeti Agárgazdasági Kamara által vezetett tagjegyzékből megkérjék 
érintett nevét és elérhetőségi adatait (cím, e-mail és telefonszám) 
kizárólag az adatkezelés céljának teljesítése érdekében. A hozzájárulás 
alapján a Nemzeti Agárgazdasági Kamara tájékoztatja a tulajdonában 
álló gazdasági társaságokat, amennyiben az érintett nevében illetve 
elérhetőségi adataiban változás áll be.   

Az érintett adatai kezelésével kapcsolatosan bármikor tájékoztatást 
kérhet  a Nemzeti Agárgazdasági Kamarától, valamint a tulajdonában 
álló gazdasági társaságtól, ezen kívül az érintett adatainak helyesbítését, 
zárolását, vagy törlését kérheti, valamint jogai érvényesítése bírósághoz, 
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
fordulhat. Az adatkezelés nyilvántartási számáról az adatkezelők első 
megkeresésük során tájékoztatják az érintettet.
A Nemzeti Agárgazdasági Kamara tulajdonában álló gazdasági társaságok 
nevét és elérhetőségét az alábbi webes elérhetőségen tekintheti meg:

http://www.nak.hu/kozerdeku-adatok/i-szervezeti-szemelyzeti-
adatok/06-a-nak-tulajdonaban-levo-szervezetek

Kelt: ................................................      ............................................................

Aláírás: 

dátum hely

Kamarai tag neve:

Kamarai azonosító:

Levelezési cím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Megyei munkatárs:

Megye:


