Poliçe/Teklif No:
TİCARİ-SINAİ PAKET / KUYUMCU PAKET / ECZANE PAKET / ACENTE PAKET SİGORTASI
BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer
kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye ilişkin
Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı :

MARİTİM SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

: Kemeraltı Mahallesi 91.Sk. No:24/12 Marmaris/Muğla

Adresi

Tel & Faks no. : 0 ( 252 ) 413 48 11
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
Adresi

: LİNK PLAZA NO:3-5 34485 MASLAK İSTANBUL

Tel&Faks No

: 0212 367 67 67 / 0212 367 68 68

(http://www.groupamasigorta.com.tr)
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek
Yangın Sigortası Genel Şartları, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları, Elektronik Cihaz
Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel
Şartları, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları, İşveren Sorumluluk Genel Şartları, Yangın Kar Kaybı
Genel Şartları ,Ferdi Kaza Genel Şartları, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları,Hukuksal
Koruma Genel şartları, Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları klozları,poliçede yazılı hususları ve Özel Şartları 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.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya
prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle 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 hâlleri ortaya çıkabilir.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir:
İşbu poliçe ile sigorta teminatı verilen kıymetlerin her biri için poliçede belirtilen sigorta bedeli/bedelleri
üzerinden; yangın, yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları
çarpması,duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, içe çökme
(makina kırılması teminatı bulunmayan poliçelerde), enkaz kaldırma masrafları,yangın ve infilak mali
mesuliyeti, hasar nedeniyle yapılacak işyeri değişikliği masrafları ve iş durması teminatları ile iş bu
poliçe özel şartlarında limit ve koşulları belirtilen,geçici adres nakli, alçıpan tavanların
çökmesi,sprinkler sızıntısı,alevsiz yangın,yakıt sızması, arızı inşaat ve montaj işleri, , mimarlık
mühendislik masrafları, kanal/oluk atıksu temizleme masrafları, taşıt çarpması (sigortalı/personelin
vereceği zarar) teminatları ile işyeri yardım hizmetlerini kapsar.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı
mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları
vardır.
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar -Sigortacının söz konusu
teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- Sigortacının vermeyi kabul etmesi halinde
ek prim ödenmesi şartıyla, teminat kapsamına dahil edilebilir;
Sel veya su baskını, yer kayması, kar ağırlığı, deniz taşıtları çarpması, Deprem ve yanardağ
püskürmesi,kira kaybı, hırsızlık, bina sabit kıymet hırsızlık ,izolasyon (bina ya da dekorasyon sigorta
konusu alınmış ise), dolu (bina sigorta konusu alınmış ise) cam kırılması, cam kırılması sonucu gıda
bozulması, elektrik hasarları (elektronik cihaz teminatı bulunmayan poliçelerde), hukuksal koruma,
fiziki zararlar, raf ve vitrin devrilmesi ,Emtea dahil Nakliyat, ferdi kaza, üçüncü şahıs mali mesuliyeti,
emniyeti suistimal, taşınan para, işveren mali mesuliyeti, elektronik cihaz ve makina
kırılması,kızışma,
4. Teminat dışı hâller için Yangın Sigortası Genel Şartları, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları,
Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları, Cam
Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları,3.Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları,İşveren Sorumluluk
Genel Şartları, Yangın Kar Kaybı Genel Şartları ,Ferdi Kaza Genel Şartları, Mesleki Sorumluluk
Sigortası Genel Şartları,Hukuksal Koruma genel Şartları, mesleki Sorumluluk, Asansör Kazalarında
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına bakınız.

5. Groupama Sigorta A.Ş. ürün ve/veya kampanyaları ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine
yönelik aşağıdaki kanalları ile haberdar olmaya izin vermiyorum:
SMS için izin vermiyorum

[_]

E-mail için izin vermiyorum

[_]

Telefon için izin vermiyorum

[_]

İletişime izin vermiyorum

[_]

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön
sayfada adres,telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT 1. 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. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek
değeridir.
2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda
belirlenir.Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.
3. Sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur.
Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, poliçede yazılı sigorta bedeli üzerinden prim ödemiş
olsanız dahi sigortacının azami sorumluluğu gerçek (rayiç) değer ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan,
sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) değerden düşük olduğunun
tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha
az tazminat öder.
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit
edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper
tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden tarafça ödenir. Sigorta hasar
eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden
(http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.

7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortalı;
sigortacının onayını almadan hasara uğrayan kıymet veya hasar yerinde değişiklik/tamirat
yapmamalıdır.
en geç 5 gün içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını, meydana geliş
şeklini ve yol açtığı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, kanun ve genel şartlar uyarınca
sigortacının ödeme yükümlülüğü tamamen veya kısmen ortadan kalkmış olur.
8. Ferdi Kaza, 3.Şahıs Mali Mesuliyet, İşveren Mali Mesuliyeti, Emniyeti Suistimal, Asansör
Sorumluluk, Taşınan Para Sigorta konularının tazminat taleplerinde E.1,E.2,E.3,E.4 maddeleri
geçersiz olup bu sigorta konularının Sigorta Bedeli Sigorta ettiren tarafından belirlenmektedir.
Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt
ettiği tazminatın azami tutarı olacaktır. Sigorta Bedelinin tespit edilmesinde Sigortacının etkisi ve
sorumluluğu bulunmamaktadır.Sigorta Ettiren tarafından belirlenen ve rizikonun gerçekleşmesi
durumunda sigortacının tazmin etmekle yükümlü olacağı azami teminat miktarının karşı karşıya
kalınabilecek olası tazminat taleplerini tam olarak karşılayacak miktarda olmasına dikkat edilmelidir.
Sigorta bedelinin sigorta ettirene karşı ileri sürülecek tazminat talepleri karşısında yetersiz
kalmasından doğacak sorumluluk tamamıyla sigorta ettirene aittir.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ 1. Aktedilecek sözleşmede C.1 ve C.3 maddelerinde belirtilen sigorta
konuları ve sigorta teminatları için uygulanacak muafiyet oran veya tutarları ile uygulama koşulları
poliçede ayrıca belirtilecektir.
2. Tam hasar durumunda tazminat;
-

Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir. (takseli sigorta/mutabakatlı değer yapılmışsa) -

Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esası üzerinden ödenecektir.
Rizikonun gerçekleşme anındaki ikame değer esası üzerinden ödenecektir. (Sigorta Bedelinin
ikame –yeni değer- esaslı verilmesi halinde)
3. Tahkim sistemi üyeliğine geçilmiştir.
G.ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. 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.

Adres : LİNK PLAZA NO:3-5 34485 MASLAK İSTANBUL
Tel & Faks no. : 0850 250 50 50 - (212) 367 67 67 ; Faks: (212) 367 68 68
E-mail : sigorta@groupama.com.tr
Groupama Sigorta A.Ş.

MÜŞTERİLER ve MÜŞTERİ ADAYLARI İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ:
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Groupama Sigorta A.Ş. ("Şirket" veya "Groupama") tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan Araç Bilgileri, Eski Sigorta ve Hasar Verileri, Finansal Bilgiler, İletişim Bilgileri, Kimlik
Bilgileri, Mülkiyet Bilgileri, Poliçe ve Hasar Bilgileri, Sağlık Bilgileri, Teklif Bilgileri, Varis Bilgileri
kategorilerindeki kişisel verileriniz, Finansal İşlemlerin Takibi, Hasar Ödemesinin, Kontrollerinin
İfası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Pazar Araştırması ve Analizinin
İfası, Poliçe Prim Ödemelerinin ve Diğer Ödemelerin Takibi, Poliçelendirme ve/veya Operasyon
Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Şirketimizin ve İş Ortaklarının Hukuki Haklarının Sağlanması ve
Korunması, Talep ve Şikayet Yönetimi, Ticari Risklerin Tespiti, Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının
Sağlanması, Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı
Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.groupama.com.tr
internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı
olmak üzere, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından
ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli
olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.groupama.com.tr internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde
veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari
faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki
ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmakta ve
aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.groupama.com.tr internet adresinden
kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Groupama talebin niteliğine
göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Groupama tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Şirketimize
bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle
Şirketimize iletebileceklerdir. Bunun yanında yine kanunda belirtilen yöntemler dahilinde kimlik tevsiki
şartı ile şahsen, noter veya Maslak Mahallesi, Link Plaza, Eski Büyükdere Cd. No:35, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Groupama A.Ş. Genel Sekreterlik Bölümüne hitaben
taahhütlü posta ile ilgili kişiler başvurabilir.

MÜŞTERİLER ve MÜŞTERİ ADAYLARI İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN RIZA METNİ
Poliçelendirme ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Şirketimizin ve İş Ortaklarının
Hukuki Haklarının Sağlanması ve Korunması, Talep ve Şikayet Yönetimi amacıyla sağlık verilerimin
işlenmesine açık rızamı beyan ederim.

Sigortalı Adı-Soyadı İmza

Sigorta Ettiren Adı-Soyadı İmza

Sigortacı veya Acente İmza

MARİTİM SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

.

