OTOPARK/GARAJ PAKET SİGORTA POLİÇESİ
POLİÇE NO : P-0054555685-0
SİGORTALI ADI /TEL
SİGORTALI ADRESİ
T.C KİMLİK NO

: MUSTAFA ŞAHİN / 216 1234567
: ESENTEPE Caddesi TEVFİK ERDÖNMEZ Sokak 15 BLOK Apt. No: 16 Kat: 3 Daire: 7 PK: 12345 ESENTEPE
: *******0692
MÜŞTERİ NO : 2886227

ÜRETİM KAYNAĞI / NO : GAMZE ALTINTAŞ - USTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ / 14837
VADE

BAŞLANGIÇ : 18/02/2013
: 18/02/2014
BİTİŞ

Gündüz 12:00
Gündüz 12:00

TANZİM TARİHİ / YERİ
POLİÇE TÜRÜ

: 18/02/2013
: TL

RİZİKO ADRESİ :
MAHALLE : :CADDE
:SOKAK
:SİTE
APARTMA : -

12:32 / İSTANBUL

BLOK/KAPI/DAİRE : - /
:POSTA KODU
: İSTANBUL
İL
: ŞİŞLİ
İLÇE
: ŞİŞLİ
SEMT

:OTOPARK/GARAJ
RİZİKO TÜRÜ
OTOPARK/GARAJ ARAÇ SAYISI :100

POLİÇE SÜRESİNCE TOPLAM LİMİT

-/

:7
İŞVEREN SOR. KİŞİ SAYISI
İŞVEREN SOR. BRÜT İŞCİLİK ÜCRETLERİ :84.000,00
:20
3. ŞAHIS SOR. ADRES SAYISI

-

TL

:150.000,00 TL

TEMİNAT TÜRÜ

TEMİNAT LİMİTİ (TL)

OTOPARK/GARAJ SORUMLULUK
ARAÇ BAŞINA MADDİ
KAZA BAŞINA MADDİ

50.000,00
150.000,00

3.ŞAHIS SORUMLULUK
MADDİ-BEDENİ AYRIMSIZ TEMİNAT LİMİTİ

150.000,00

PRİM (TL)
2.700,00

3.824,71

HIRSIZLIK TEMİNATI
HIRSIZLIK LİMİT

50.000,00

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK
ŞAHIS BAŞINA BEDENİ
KAZA BAŞINA BEDENİ

10.000,00
30.000,00

4.500,00
285,71

EK TEMİNATLAR
2A-1 İşe Gidiş Dönüş Teminatı
2A-2 Görev İle Seyahat Teminatı

12,42
12,42
11.335,26
566,77
11.902,03

Net Prim
Gider Vergisi
Ödenecek Brüt Prim
ÖDEME PLANI (Peşinat+5Taksit)
Ödeme Tarihi
1) 18/02/2013
4) 18/05/2013

Tutar (TL)
2.977,03
1.785,00

Ödeme Tarihi
2) 18/03/2013
5) 18/06/2013

Tutar (TL)
1.785,00
1.785,00

Ödeme Tarihi
3) 18/04/2013
6) 18/07/2013

BIM Ref. No : MTQ4Mzc=-MjAxMzAyMjI=-MTA1MjM1-MjAxMzAyMTg=-MTA1MjM1-MjAxMzAyMjI=-MTQ4MzctMg==-Mg==
Poliçenin 1. sayfasıdır
Sigortalıya Ait Nüshadır.

Tutar (TL)
1.785,00
1.785,00

OTOPARK/GARAJ PAKET SİGORTA POLİÇESİ
POLİÇE NO : P-0054555685-0
AÇIKLAMALAR
Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret,
sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç
poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Sigorta primi veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi
sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde
peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Aynı şekilde sigorta
ettiren, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde
temerrüde düşer ve Türk Ticaret Kanunu'nun temerrüde ilişkin hükümleri uygulanır. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi
halinde borçlar kanunu hükümleri uygulanır ve borçlar kanununun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehile gerek
kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur. Bu poliçeye ekli genel şartların, sigorta ettirenin temerrüdünü düzenleyen bölümü
'Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halince borçlar kanunu hükümleri uygulanır' şeklindedir.
Sigorta sahibi tarafından; rizikonun, tazminatın veya sigorta bedelinin ödenmesini belirlemek amacıyla yapılacak giderler ve/veya
rizikonun gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi,artması ve azaltılması için
yapacakları zorunlu ve makul giderler sigorta bedeline dahil olarak ödenecektir.
Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, sigorta konusu mal üzerinde bir ipotek , rehin, haciz ve bir kısıtlama olduğu takdirde bunu
sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
OTOPARK/GARAJ; Sigortalı yerde bulunan 3.şahıslara ait araçların muafiyet ve istisna hükümleri saklı kalmak kaydıyla sadece
çarpma, çarpışma (aracın gerek hareket, gerekse durma halinde sigortalı ve/veya ona bağlı çalışanların iradesi dışında ani ve
harici tesirler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, çarpışma, devrilme, düşme,
yuvarlanma gibi kazalardan meydana gelen hasarlar) sırasında meydana gelecek zarar ve ziyan talepleri temin edilmiştir.
OTOPARK/GARAJ; Yalnız çarpma - çarpışma teminatı verilmiştir.
OTOPARK/GARAJ; Araçta bulunan radyo teyp ve benzeri aksesuar teminat haricidir.
OTOPARK/GARAJ; Hasar tespiti için işletmenize gelen araçların resmi kayıtlarının (giriş-çıkış kayıtları ve geliş nedenleri v.b)
olması gerekmektedir.
OTOPARK/GARAJ; Hasarlarda ödenecek tazminattan eskime payı düşülerek kıymet kazanma tenzili uygulanacaktır.0-15 yaş
arası araçlarda meydana gelebilecek kısmi hasarlarda ödenecek tazminata kıymet kazanma tenzili uygulanmayacak olup, 16 ve
üzeri yaş araçlarda kıymet kazanma tenzili uygulanacaktır.
Vale Parking hizmeti teminata dahildir.
İşveren Sorumluluk; Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk
nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından
işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile
yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat
miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
İşveren Sorumluluk; 2A-1 : İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında
meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene düşecek sorumluluk teminata dahildir.
İşveren Sorumluluk; 2A-2 : İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene düşecek sorumluluk teminata dahildir.
Asbest ile ilgili sorumluluklar teminat haricidir.
Amyant kullanımı ile ilgili sorumluluklar teminat haricidir.
Ürün sorumluluk teminat haricidir.
Mesleki sorumluluk teminat haricidir.
HIRSIZLIK sigortası genel şartları dahilinde sigortalı mahelde kapalı alanda bulunan aracın veya bir parçasının çalınmasını
teminat altına almaktadır.
3.Şahıs Sorumluluk; İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer'iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise
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Poliçenin 2. sayfasıdır
Sigortalıya Ait Nüshadır.
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neticesinde,
a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,
b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede gösterilen sıfat,
faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin
neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit
olunan meblağlara kadar temin eder.
İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.
3. Şahıs Sorumluluk Genel Şartlarına tabi teminatlarla ilgili hasarlarda; Beher hadisede ödenecek tazminat üzerinden %1,
minimum 150 TLmuafiyet uygulanacaktır.
Poliçe süresince toplam limit: 150.000,00 TL
% 5 Gider Vergisi dahil edilmiştir.

HER ZAMAN ÇALIŞMA YAPILMAYAN DİĞER YERLER
ROMATEM HASTANELER GRUBU BAĞDAT CAD çalışama yapılmıyor..
HALİÇ KONGRE MERKEZİ çalışılmıyor
MERİLL LYNCH SANAT SERGİSİ KOKTEYL part time
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ part time
COHN &amp; WOLFE İSTANBUL part time
SAMSUNG FORUM İSTANBUL 2012 VE KONGRE ORGANİZASYONLARI part time
CAPİTAL EVENTS part time
RENAULT MAİS 2012 BASIN TANITIMI part time
MARMARA FORUM (HADİSE VİSA KART TANITIM ETKİNLİĞİ) part time
LİST İSTİNYE BOĞAZİÇİ KONAKLARI part time
lll NWAC 2012 ANESTHESIA CONVENTION ISTANBUL part time
SERVOTEL TANITIMI part time
WÜRTH 2012 İSTANBUL part time
IREC 2012 İSTANBUL part time
NART RESTAURANT ATAŞEHİR part time

POLİÇE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI TAKDİRDE, SİGORTA SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZDİR.
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş SİGORTA ETTİRENİN BEYANINA DAYANARAK İŞBU POLİÇEDE YAZILI KIYMETLERİ EKLİ
YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN EKLİ KLOZ HÜKÜMLERİ VE POLİÇEDE BELİRTİLEN
ÖZEL ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE YUKARIDA BELİRTİLEN SİGORTA BEDELİNE KADAR TEMİN EDER.
SİGORTALI

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş
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TAMİRHANE PAKET SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
POLİÇE NO : P-0054555685-0

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,
yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta
Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istisnaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı
Adresi
Tel & Faks

: GAMZE ALTINTAŞ - USTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
: Altıntepe Mahallesi Değirmenyolu Sokak 1 11 34840 MALTEPE /İSTANBUL
; Faks : (216) 5493213
:

2. Teminatı veren sigortacının ;
Ticaret Unvanı
Adresi
Tel & Faks

: Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (http://www.yksigorta.com)
: Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent/İstanbul
: (0212) 3360606 ; Faks : (0212) 3360808

B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için,ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET SORUMLULUK, İŞVEREN
SORUMLULUK ve HIRSIZLIK SİGORTASI genel şartlarını ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi
gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. (sadece nakliyat
sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin kurulmasıyla başlar)
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı
unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md.107), primin veya
prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden
hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek
sigortacıya ödenir.
6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi
vermekten kaçınınız.Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
OTOPARK/GARAJ, 3. Şahıslara ait araçların muafiyet ve istisnai hükümleri saklı kalmak kaydıyla sadece çarpışma, çarpma
(aracın gerek hareket, gerekse durma halinde sigortalı ve/veya ona bağlı çalışanların iradesi dışında ani ve harici tesirler
neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi
kazalardan meydana gelen hasarlar) sonucu oluşabilecek maddi zararlar
3. ŞAHIS SORUMLULUK; İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer'iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde,a)
Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar
ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı,
üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete
müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.İşbu poliçe, sigortalıyı haklı
taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.
İŞVEREN SORUMLULUK; İşyeri faaliyetleri esnasında oluşabilecek iş kazaları sonucu işverene düşecek sorumluluk
İşveren Sorumluluk Teminatı, 2A-1 İşe Gidiş Dönüş Teminatı, 2A-2 Görev İle Seyahat Teminatı,
HIRSIZLIK; Sigortalı mahalde kapalı alanda bulunan aracın veya bir parçasının çalınmasını teminat altına almaktadır.
Seçtiğiniz teminatlar kapsamında, adınıza düzenlenecek olan poliçede, aldığınız teminatların detayları bulunmaktadır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart
kararlaştırabilme hakkı vardır.
Bilgilendirme formunun 1. sayfasıdır.
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müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.İşbu poliçe, sigortalıyı haklı
taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.
İŞVEREN SORUMLULUK; İşyeri faaliyetleri esnasında oluşabilecek iş kazaları sonucu işverene düşecek sorumluluk
İşveren Sorumluluk Teminatı, 2A-1 İşe Gidiş Dönüş Teminatı, 2A-2 Görev İle Seyahat Teminatı,
HIRSIZLIK; Sigortalı mahalde kapalı alanda bulunan aracın veya bir parçasının çalınmasını teminat altına almaktadır.
Seçtiğiniz teminatlar kapsamında, adınıza düzenlenecek olan poliçede, aldığınız teminatların detayları bulunmaktadır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart
kararlaştırabilme hakkı vardır.
Bilgilendirme formunun 1. sayfasıdır.

TAMİRHANE PAKET SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
POLİÇE NO : P-0054555685-0
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile
teminat kapsamına dahil edilebilir.
* İşveren Sorumluluk Teminatları:
2B TC Dışı İş Kazaları Teminatı, 2C Meslek Hastalıkları Teminatı, 2D Manevi Tazminat Teminatı,
* Lift Sorumluluk Teminatı,
4. Teminat dışı hâller için ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET, İŞVEREN SORUMLULUK ve HIRSIZLIK SİGORTASI
Genel Şartlarına bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan
3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan
4. sigortacıya başvuruda bulununuz.
Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
1.
E.TAZMİNAT
2. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz.Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan
ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır.
3. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu tam hasar halinde, sigorta değerinin rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir.Bu durumda
sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.
Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur.Bu durumda fazladan prim
4. ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu rayiç değer ile sınırlıdır.Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktarda
isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
5. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz
konusu olur.Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
6. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden
sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Sigorta hasar eksperlerinin isim
ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
1.
F.TAZMİNAT ÖDEME

( ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacak, kutulardan biri seçilerek

Adınıza aktedilecek sözleşmede aldığınız muafiyet % veya TL olarak belirtilecektir.
2. [ ] Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
[ ] Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı ödenecektir.
Tam hasar durumunda tazminat ;
3. [ ] Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir.(takseli sigorta / mutabakatlı değer yapılmışsa)
[ ] Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul süre içinde sigortacı tarafından gerekli
incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
Sigortacı ;

[x] Tahkim sistemine üye

[ ] Tahkim sistemine üye değil

G.ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunabilir.Sigortacı,
başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres
Telefon

: Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent/İstanbul
: (0212) 336 09 09
Faks
: (0212) 336 82 62
E-mail : bilgi@yksigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin
Adı - Soyadı İmzası

Bilgilendirme formunun 2. sayfasıdır.

Sigortacı veya Acentenin
Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

TAMİRHANE PAKET SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
POLİÇE NO : P-0054555685-0
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile
teminat kapsamına dahil edilebilir.
* İşveren Sorumluluk Teminatları:
2B TC Dışı İş Kazaları Teminatı, 2C Meslek Hastalıkları Teminatı, 2D Manevi Tazminat Teminatı,
* Lift Sorumluluk Teminatı,
4. Teminat dışı hâller için ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET, İŞVEREN SORUMLULUK ve HIRSIZLIK SİGORTASI
Genel Şartlarına bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan
3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan
4. sigortacıya başvuruda bulununuz.
Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
1.
E.TAZMİNAT
2. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz.Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan
ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır.
3. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu tam hasar halinde, sigorta değerinin rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir.Bu durumda
sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.
Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur.Bu durumda fazladan prim
4. ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu rayiç değer ile sınırlıdır.Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktarda
isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
5. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz
konusu olur.Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
6. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden
sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Sigorta hasar eksperlerinin isim
ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
1.
F.TAZMİNAT ÖDEME

( ilgili alanlar sigortacı tarafından doldurulacak, kutulardan biri seçilerek

Adınıza aktedilecek sözleşmede aldığınız muafiyet % veya TL olarak belirtilecektir.
2. [ ] Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.
[ ] Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı ödenecektir.
Tam hasar durumunda tazminat ;
3. [ ] Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir.(takseli sigorta / mutabakatlı değer yapılmışsa)
[ ] Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul süre içinde sigortacı tarafından gerekli
incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
Sigortacı ;

[x] Tahkim sistemine üye

[ ] Tahkim sistemine üye değil

G.ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunabilir.Sigortacı,
başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres
Telefon

: Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent/İstanbul
: (0212) 336 09 09
Faks
: (0212) 336 82 62
E-mail : bilgi@yksigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin
Adı - Soyadı İmzası

Bilgilendirme formunun 2. sayfasıdır.

Sigortacı veya Acentenin
Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

