EGYÉNI ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS-KIEGÉSZÍTÉS
CSOPORTOS KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TEKINTETTEL
Amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Nyrt.,
(továbbiakban: Magyar Telekom),

Adószám: 10773381-2-44
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
másrészről __________, __________ hívószámú mobil -, vagy MT ügyfélazonosító alatt nyilvántartott
otthoni szolgáltatás mellé létrejött szerződés (a továbbiakban: Előfizetői Szerződés) előfizetője (a
továbbiakban: Előfizető) között a következő feltételekkel:
1) Jelen szerzõdés-kiegészítés a Magyar Telekom és az Elõfizetõ között létrejött Elõfizetõi Szerzõdés kiegészítése (a
továbbiakban: Kiegészítés). A Kiegészítés az Elõfizetõ által kitöltött "Csatlakozási és Készülékbeléptetési
Nyilatkozat" (a továbbiakban: Nyilatkozat) aláírása napján lép hatályba, feltéve, hogy az Elõfizetõ a Magyar Telekom
felé díjtartozással nem rendelkezik. A Kiegészítés az Elõfizetõi Szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi, az Elõfizetõi
Szerzõdés jelen Kiegészítéssel nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
2) Az Elõfizetõ tudomásul veszi, Mobil Elõfizetõi Szerzõdéshez egy mobiltelefon készülékét vonhatja biztosítási
fedezetbe.
3) Az Elõfizetõ biztosítottként csatlakozott a Csoportos Készülékbiztosítási Szerzõdéshez, melyre tekintettel a jelen
Kiegészítés alapján vállalja, hogy a biztosítási fedezet reá jutó és a Magyar Telekom, mint szerzõdõ által a
biztosítónak megfizetett díját a Magyar Telekom számára a jelen Kiegészítésben foglaltak szerint megtéríti.
4) Az Elõfizetõ által a Magyar Telekom részére megtérítendõ díj mértéke a Nyilatkozaton feltüntetett összeg, mely a
jelen Kiegészítésben meghatározott módon és esetekben módosulhat.
5) A biztosítási díj megtérítése oly módon történik, hogy a Nyilatkozaton meghatározott, az Elõfizetõre esõ havi
biztosítási díjat a Magyar Telekom az elõfizetõi számla megküldésével egyidejûleg az Elõfizetõ részére kiszámlázza.
Amennyiben a jelen Kiegészítés hatályba lépése a tárgyhó közben történik, tört havi díj kerül kiszámlázásra.
6) A törthavi díj számítása úgy történik, hogy a havi biztosítási díjat a hónap napjainak számával elosztva megkapott
egy napra vetített havi díjat megszorozzuk a törthónap napjainak számával.
7) Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a biztosítási fedezet díja a Csoportos Készülékbiztosítási Szerzõdés módosítása
esetén módosulhat, egyben vállalja, hogy a módosított biztosítási díjat is megtéríti a Magyar Telekom számára.
Amennyiben az Elõfizetõ biztosítási fedezetének díja módosul, melynek eredményeként megnövekszik az Elõfizetõ
által a Magyar Telekom részére megtérítendõ díj mértéke, errõl a Magyar Telekom az Elõfizetõt a módosítás hatályba
lépését legalább 30 nappal megelõzõen értesíti. Amennyiben az Elõfizetõ az Általános Szerzõdési Feltételek (a
továbbiakban: Biztosítási ÁSZF) által részére biztosított azonnali hatályú felmondási jogával nem él, a módosítás
hatályba lépését követõen köteles a módosított biztosítási díjat a jelen Kiegészítésben foglalt szabályok szerint a
Magyar Telekom részére megtéríteni.
8) A Kiegészítés 12) pont szerinti megszûnése esetén az Elõfizetõ a megszûnés hónapjára jutó tört havi biztosítási
díjat köteles a Magyar Telekom részére megtéríteni. Egyebekben a számlakibocsátásra vonatkozó rendelkezéseket
Telekom számla esetén a TELEKOM SZÁMLA SZERZÕDÉSES feltételei tartalmazzák, a számlázásra vonatkozóan a
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TELEKOM SZÁMLA SZERZÕDÉS speciális feltételei irányadók, amely szerzõdés az egyedi elõfizetõi szerzõdés
elválaszthatatlan részét képezi.
9) Amennyiben az Elõfizetõ a Kapcsolat Program programszabályzatában meghatározott Kapcsolat Kártyával
rendelkezik, a programszabályzatban foglalt feltételek szerint jogosult a jelen Kiegészítés szerint fizetendõ havidíjat
a Kapcsolat Kártya használatával, a Kapcsolat pontok beváltása útján a Magyar Telekom részére megtéríteni.
10) Az Elõfizetõ vállalja, hogy biztosítási esemény felmerülése esetén a kárbejelentést csak azt követõen teszi meg,
és kárigényét csak abban az esetben érvényesíti, hogy a Magyar Telekom felé fennálló esetleges díjtartozását
maradéktalanul rendezte.
11) Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy kárigénye érvényesítésekor a Biztosítási ÁSZF-ben elõírt, a Nyilatkozaton rögzített
mértékû önrész összegérõl kiállított számla ellenértékét a Biztosítási ÁSZF rendelkezéseinek megfelelõen kizárólag
a helyszínen lehet kiegyenlíteni.
12) A jelen Kiegészítés a biztosítási jogviszonnyal egyidejûleg, a Biztosítási ÁSZF-ben meghatározott esetekben
szûnik meg. A Kiegészítés megszûnése önmagában nem érinti az Elõfizetõi Szerzõdés hatályát. A jelen Kiegészítés
különösen az alábbi esetekben szûnik meg:
a) az Elõfizetõ harmadik személyre átruházza a Készülékét, az átruházás napján;
b) a kapcsolódó Mobil Elõfizetõi Szerzõdés megszûnésének napján, valamint Otthoni szolgáltatás mellé kapcsolódó
fedezet esetén az összes otthoni szolgáltatás megszûnésének napján;
d) az Elõfizetõ a Magyar Telekommal fennálló, jelen Kiegészítéssel érintett elõfizetõi jogviszonyát más személyre
ruházza át (elõfizetõ-módosítás), az átruházás napján;
e) az Elõfizetõ a jelen Kiegészítéssel érintett elõfizetéshez (telefonszámhoz)/ MT ügyfélazonosítóhoz tartozó
Készülékére vonatkozó biztosítási fedezetét megszünteti, a megszüntetést követõ nap 0 órától
f) az Elõfizetõ felmondja a biztosítási jogviszonyát, kilépve a Csoportos Készülékbiztosítási Szerzõdésbõl, a
felmondást követõ nap 0 órától;
g) amennyiben az Elõfizetõ azt a mobil havidíjas elõfizetését, amelyhez jelen Kiegészítés kapcsolódik
i) Domino elõfizetésre vagy
ii) egyedi díjazású elõfizetésre váltja.
13) Az Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy az Elõfizetõi Szerzõdésben rögzített adatkezelésen túl -figyelemmel a
Csoportos Készülékbiztosítási Szerzõdéshez való csatlakozásra - a Magyar Telekom, a biztosító, illetve
meghatározott feltételekkel a Marsh Kft. az Elõfizetõ személyes adatait a biztosítási fedezet létrejöttével,
nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezelheti. Az Elõfizetõ személyes
adatainak átadására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Nyilatkozat, valamint az ÁSZF tartalmazza.
Kelt:

..........................................................
Ügyintézõ
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Biztosított
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