Előfizetői szerződés-kiegészítés
Biztonság Program – Családi Baleset-biztosítás igénybevételére
tekintettel
Amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
(továbbiakban: Magyar Telekom),
Adószám: 10773381-2-44
Telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 434
Internetes honlap címe: www.telekom.hu
Más részről az Előfizető között a következő feltételekkel:
1)

Jelen szerződés-kiegészítés (továbbiakban: Kiegészítés) a Magyar Telekom ajánlatára az
Előfizető által tett megrendelés, mint megállapodás alapján a Fedezeti tájékoztatón* a
biztosítási fedezet rögzítéseként feltüntetett napon lép hatályba. Az előfizető
telefonszolgáltatás igénybevételére kötött szerződése (továbbiakban: Előfizetői Szerződés)
a jelen Kiegészítés hatályba lépésétől kezdődően az abban foglalt tartalommal egészül ki.
A Kiegészítés hatálybalépésének feltétele, hogy az előfizető a megrendeléskor
díjtartozással nem rendelkezik. A Kiegészítés az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan
részét képezi. A Kiegészítés határozatlan időtartamra jön létre. Előfizető a Biztonság
Program – Családi Baleset-biztosítás lényeges jellemzőit az ajánlat, illetve megrendelés
során megismerte.

2)

Amennyiben az Előfizető több előfizetéssel rendelkezik a Magyar Telekomnál, az
előfizetések számától függetlenül csak egy előfizetéssel összefüggésben jogosult a
Biztonság Program – Családi Baleset-biztosításhoz csatlakozni.

3)

Az Előfizető biztosítottként csatlakozott a Biztonság Program – Családi Balesetbiztosításhoz, melyre tekintettel jelen Kiegészítés alapján vállalja, hogy a biztosítási
fedezet reá jutó és a Magyar Telekom által a biztosítónak megfizetett díját a Magyar
Telekom számára megtéríti. A megfizetett biztosítási díj megtérítése olyan módon történik,
hogy a Fedezeti tájékoztatón meghatározott, az Előfizetőre eső havi biztosítási díjat a
Magyar Telekom az előfizetői számla megküldésével egyidejűleg az Előfizető részére
kiszámlázza. Amennyiben a jelen Kiegészítés hatályba lépése tárgyhó közben történik, a
tört havi díj kerül kiszámlázásra. A szolgáltatás havidíja: 690 Ft.

4)

Az Előfizető a Kiegészítést bármikor jogosult írásban felmondani. A felmondással a
biztosítási fedezet a nyilatkozat Szerződőhöz történt beérkezésétől számított nyolcadik (8.)
napon 24 órakor megszűnik, ilyen esetben az Előfizető csak a felmondás hónapjára jutó
tört havi biztosítási díjat köteles megtéríteni. A Kiegészítés felmondása esetén az Előfizetői
Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.

5)

Amennyiben az Előfizető az Előfizetői Szerződését felmondja, az Előfizetői Szerződés
megszűnésének napjával a Kiegészítés is hatályát veszti. Ebben az esetben az Előfizetői
Szerződés megszűnésének napjával a biztosítási fedezet is megszűnik, az Előfizető ilyen
esetben az Előfizetői Szerződés megszűnésének hónapjára jutó tört havi biztosítási díjat
köteles megtéríteni.

6)

Az Előfizetői Szerződés jelen Kiegészítéssel nem érintett pontjai változatlanul maradnak
hatályban.

7)

Az Előfizető által a megrendelés során adott hozzájárulás alapján a Magyar Telekom
jogosult a csoportos biztosítási szerződéshez történő bevonáshoz, valamint a Magyar
Telekom előfizetés (így a biztosítotti pozíció) ellenőrzéséhez szükséges személyes adatait
(név, ügyfélszám, cím, telefonszám), a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. év LXIII. Törvény szabályainak betartása mellett az
UNION Biztosító (továbbiakban: „Biztosító”) részére átadni.
A Biztosító a biztosítóról és biztosítási szolgáltatásokról szóló 2003. évi LX. törvény („Bit.”)
felhatalmazása alapján jogosult az Előfizető – a biztosítási szerződés megkötésével,
módosításával, állományban tartásával, a biztosítási szerződésből származó követelések
megítélésével közvetlenül összefüggő – biztosítási titoknak minősülő adatait a Bit.-ben
meghatározott keretek között beszerezni, nyilvántartani, és ebben a körben felhasználni,
illetve továbbítani. Az adatkezelés részletes szabályait a Biztosítási Feltételek
tartalmazzák.

8)

Jelen kiegészítés 8 számozott pontból áll.

*A szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés-kiegészítést, a fedezeti tájékoztatót, valamint a
termékismertetőt és az UNION Biztosító tanúsítványát postai úton küldjük el.
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Szolgáltató

