FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ
Acente

: 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ

Tel :

212 327 7212

Sigorta Ettiren
Adı Soyadı
: DOĞAN ALTINTAŞ
Tel : 532 3565513
İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH. D:7 SARIYER / İSTANBUL
T.C.Kimlik No : 64312228446
Müşteri No
: 7091010
Teklif Bilgileri

Mesleği :
E-Posta :

Diğer (hizmet sektörü çalışanı)
doganaltintas@hotmail.com

Geçerlilik Başlangıç
Teklif Tarihi - Saati

: 365 gün
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Sigorta Süresi

: 17/05/2017

Geçerlilik Bitiş

: 24/05/2017

: 17/05/2017 - 09:03

Ölüm Halinde Tazminatın Ödeneceği Kişi / Kurum
•

Yasal Varisleri

Sigortalının
Adı Soyadı

: DOĞAN ALTINTAŞ

Görevi

: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI(GENEL)

Sigorta Kapsamı
- Ölüm
- Sürekli Sakatlık
- Tedavi

Doğum Tarihi

Prim Bilgileri
VERGİ ÖNCESİ PRİM
BSMV

ÖDENECEK TUTAR

: 05/10/1970

Sigorta Bedeli (TL)
10.000
10.000
1.000
Tutar(TL)
127,61
6,70
134,00

ÖN

Ödeme Planı
Peşin

Ödeme Tarihi
17/05/2017

Tutar (TL)
134,00

Tahsilat Yöntemi : Nakit

Bu sigorta teklifi, sigorta talebinde bulunan tarafça bu teklifte belirtilen Teklif Geçerlilik Tarihi

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
7 GÜN 24 SAAT HASAR BİLDİRİM HATTI: 0850 7 24 0850
Teknik Personel : DOĞAN ALTINTAŞ / T.P. Levha Sicil No : 200924603
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içinde kabul edilmesi halinde kabul tarihinden başlamak üzere belirtilen şartlarda
poliçelendirilebilecektir. Bu haliyle hiç bir teminat vermemektedir.

.
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Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına
dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği işbu poliçede belirtilen güvenceleri,
poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel şartlar, özel şartlar,
klozlar ya da bu bilgilerin yer aldığı ürün kitapçığı çerçevesinde sağlar. Sigorta sözleşmesi
çerçevesinde yararlanabileceğiniz teminatlar, satın almış olduğunuz ve poliçede belirtilmiş bulunan
teminatlarla sınırlıdır. Size verilen ürün kitapçığında satın almış olmadığınız bazı teminatlara ilişkin
açıklamalar da yer alıyor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakkına sahip olduğunuz
hususunda ürün kitapçığı değil yalnızca poliçe esas tutulacaktır. Sözleşme yapıldığı sırada sigorta
ettirenin beyanı üzerine prim indirimine hak kazanılmış olan hususların hasar halinde belgelenmesi
zorunludur. Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel Şartlarının ilgili maddesi uyarında prim
indirimi oranında kesinti yapılacaktır.
Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin (peşinatın) akit yapılır
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Prim veya peşinat ödenmediği
takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren
tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kendi seçimi ve talebi doğrultusunda
nakit yerine kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi
için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitinin (peşinatın)
veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Sigorta Ettirenin
prim ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar
Kanunu'nun 107. maddesinin 3. bendi uyarınca herhangi bir mehile ve fesih ihbarına gerek
kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur.
Ek Sözleşme Maddeleri
- Deprem, heyelan, fırtına, dolu, yıldırım

- Sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
- Terör
- Sportif Faaliyet

ÖN

- Motorsiklet kullanma
- Yarışlara katılma

Genel Şartlar
• Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Teklif No : 0 • Revizyon No : 0

Sayfa: 2 / 5

İZL
EM
E

Hasar Durumunda İstenecek Belgeler:
Vefat Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
- Varis Beyanı
- Kaza Tutanağı (Trafik Kazası ise alkol raporu)
- Defin ruhsatı
- Ölü muayene tutanağı
- Veraset İlamı
- Nüfus Aile Kaydı Tablosu
Sürekli Sakatlık Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
- Kaza beyanı/tutanağı
- Epikriz raporu
- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış maluliyet derecesini gösteren sağlık kurulu heyet
raporu
Yaralanma Tazminatı İçin Gerekli Belgeler
- Kaza Beyanı/tutanağı
- Tedavi giderleri faturasının veya makbuzlarının aslı
- Faturaların ayrıntılı dökümleri
- Epikriz raporu
Başvuru Yeri ve Süresi:
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde Anadolu Sigorta
Hasar Bildirim Hattı 0850 7 24 0850 numaralı telefondan başvuruda bulununuz.

Şikayet/Bilgi Talepleri İrtibat Adresi :
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.

ÖN

Adres
: Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürlüğü, Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok.
No:31 34805 Kavacık/ISTANBUL
Tel & Faks no. : 0850 744 0 744/7825; faks: 0850 744 0 136
E-posta
: http://www.anadolusigorta.com.tr internet adresinden Bize Ulaşın/Görüş
ve Önerileriniz linki

Sigorta Tahkim Komisyonuna Üyelik:
Sigortacı, Tahkim Sistemi’ne üyedir. Uyuşmazlık halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun aşağıda
yazılı adres ve telefonlarından başvuruda bulunulabilir.
Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35 Aksel İş merkezi A Blok Kat:2 34662 Üsküdar/İstanbul
Tel :0216 651 65 65 (pbx)
Faks:0216 651 42 22
E-posta: bilgi@sigortatahkim.org.tr

Klozlar
· Ferdi Kaza Sigortası Kitapçığı - KZ 644
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• Ferdi Kaza Deprem Teminatı Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde, deprem sonucu
ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
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• Ferdi Kaza Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer kayması Teminatı Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde, sel, yanardağ
püskürmesi ve yer kayması sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
• Ferdi Kaza Terör Teminatı Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin G fıkrası hükmü çerçevesinde, 5 inci maddenin
(e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj
eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör
eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe
kapsamına dahil edilmiştir.
• Sportif Faaliyet Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin C fıkrası hükmü çerçevesinde, dağlara ve
cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar
(kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter,
güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve
profesyonel spor hareketleri sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
• Motosiklet Kullanma Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin A fıkrası hükmü çerçevesinde, motosiklet ve
takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe
kapsamına dahil edilmiştir.
• Yarışlara Katılma Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin D fıkrası hükmü çerçevesinde,her nevi spor
müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçe kapsamına
dahil edilmiştir.
• Bireysel İndirim Uyarısı
Bu poliçe sigortalının aşağıda belirtilen tanıma uyduğu beyanı üzerine, prim indirimi yapılarak
düzenlenmiştir. Sözleşme yapıldığı sırada prim indirimine hak kazanılmış olduğu hususunun hasar
halinde belgelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel Şartlarının
ilgili maddesi uyarınca prim indirimi oranında kesinti yapılacaktır.
Sigortalının çalıştığı kurum / mensup olduğu grup:
• Prim Ödemeleri ve Poliçe İptal Klozu
Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin
kararlaştırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç
poliçenin teslimi üzerine ödenir.
Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük
veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili
acentedir.
Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karşılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye İş Bankası
interaktif işlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu
sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim
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borcunu ortadan kaldırmaz. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın sigortacının
serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar.
Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve
sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı
hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi
kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim
alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış sayılır.
Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin
haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini feshedebilir.
Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası
sigorta ettirene iade edilir.Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko
gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.
Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık
kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik
Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden
edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili
mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
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• Cayma hakkı bildirimi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya
mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme
kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere
ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını
kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, www.anadolusigorta.com.tr adresindeki beyan formu
doldurularak veya açık bir beyan ile bilgi@anadolusigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta
teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta
sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş
olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin
ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.

•Elementer branş ürünlerinin herhangi birinden (Yeşilkart ve Yurtdışı Seyahat Sigorta poliçeleri hariç)
yürürlükte bir poliçeye sahip olan bireysel sigortalılarımız, anlaşma sağlanan sağlık kurumlarından
indirimli hizmet alabilmektedir. Anlaşma sağlanan sağlık kurumlarının listesine
http://www.anadolusigorta.com.tr/i/assets/images/documan/indirimli_hizmet.pdf adresinden
ulaşabilirsiniz.
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