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EGYÉNI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-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 mobil vagy otthoni szolgáltatás mellé létrejött szerződés (a 
továbbiakban: Előfizetői Szerződés) előfizetője (a továbbiakban: Előfizető) között a 
következő feltételekkel: 
 
1) Jelen szerződés-kiegészítés a Magyar Telekom és az Előfizető között létrejött 
Előfizetői Szerződés kiegészítése (a továbbiakban: Kiegészítés). A Kiegészítés az 
Előfizető által kitöltött "Csatlakozási és Készülékbelépési Nyilatkozat" (a továbbiakban: 
Nyilatkozat) aláírása napján, illetve az „Időhatározáshoz kötött csatlakozási és 
készülékbelépési nyilatkozat” aláírása esetén a dokumentumban meghatározott 
időpontban lép hatályba, feltéve, hogy az Előfizető a Magyar Telekom felé 
díjtartozással nem rendelkezik. A Kiegészítés az Előfizetői Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, az Előfizetői Szerződés jelen Kiegészítéssel nem 
érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
2) A biztosítási díj Nyilatkozatban vállalt megtérítése oly módon történik, hogy a 
Nyilatkozaton 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 a tárgyhó közben 
történik, tört havi díj kerül kiszámlázásra. 
 
3) 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. 
 
4) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a biztosítási fedezet díja a Csoportos 
Készülékbiztosítási Szerződés módosítása esetén, az Általános Szerződési Feltételek 
VIII. szakaszában (a továbbiakban: Biztosítási ÁSZF) meghatározott esetekben 
módosulhat, egyben vállalja, hogy a módosított biztosítási díjat is megtéríti a Magyar 
Telekom számára. Amennyiben az Előfizető biztosítási fedezetének díja módosul, 
melynek eredményeként megnövekszik az Előfizető által a Magyar Telekom részére 
megtérítendő díj mértéke, erről a Magyar Telekom az Előfizetőt a módosítás hatályba 
lépését legalább 30 nappal megelőzően értesíti. Amennyiben a Biztosítási ÁSZF által 
részére biztosított azonnali hatályú felmondási jogával nem él, a módosítás hatályba 
lépését követően köteles a módosított biztosítási díjat a jelen Kiegészítésben foglalt 
szabályok szerint a Magyar Telekom részére megtéríteni. 
 
5) A Kiegészítés 6) pont szerinti megszűnése esetén az Előfizető a megszűnés 
hónapjára jutó tört havi biztosítási díjat köteles a Magyar Telekom részére megtéríteni. 
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Egyebekben a számlakibocsátásra vonatkozó rendelkezéseket Telekom számla 
esetén a TELEKOM SZÁMLA SZERZŐDÉSES feltételei tartalmazzák, a számlázásra 
vonatkozóan a TELEKOM SZÁMLA SZERZŐDÉS speciális feltételei irányadók, amely 
szerződés az egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
6) A jelen Kiegészítés a biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg, a Biztosítási ÁSZF-ben 
meghatározott esetekben szűnik meg. A Kiegészítés megszűnése önmagában nem 
érinti az Előfizetői Szerződés hatályát. 
 
7) Azon Előfizetők, akik a 2018. szeptember 1-jétől igénybe vehető Magenta 1 
csomaggal rendelkeznek, 30% havidíj-kedvezmény igénybevételére jogosultak a 
Készülékbiztosítás szolgáltatás havidíjából, amennyiben új készülékbiztosítást kötnek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 
....................................             ........................................... 

Ügyintéző        Biztosított 


