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  ACENTELĠĞĠ 
                                              Teklif No : 481397113 2 02 
  MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_POLĠÇESĠ__________________________________ 
  Poliçe No  : 381931116 6  Acente: 323218         Telefon: 212 588 1545 
                                    BĠRKAN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġTĠ. 
  MüĢteri No : 0043486711 
 
  Sigortalının_                            Vergi Kimlik No:   2910829749 
  Unvanı           : DENETÇĠLER BAĞIMSIZ DENET     Telefon: 532 695 5589 
                     ĠM A.ġ. 
  Adresi           : SULTANSELĠM MAH. MAH. 
                     KOÇ SOK. 
                     NO:8/1 
                     KAĞITHANE/ĠSTANBUL 
 
  Poliçenin 
  BaĢlangıç Tarihi : 21/07/2016       Düzenleme Tarihi : 22/07/2016 
  BitiĢ Tarihi     : 21/07/2017                   Yeri : ĠSTANBUL 
                                                 Saati : 13:39:32 
  Sigortalı_Yerin 
  Adresi           : SULTANSELĠM MAH. MAH. 
                     KOÇ SOK. 
                     NO:8/1 
                     KAĞITHANE/ĠSTANBUL 
 
  SĠGORTA_KAPSAMI______       SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_)_    PRĠM_(TL_)____ 
  MESLEKĠ SORUMLULUĞU                   250.000,00          6.500,00 
 
                                           Net Prim         6.500,00 
                                PeĢin Ödeme Ġndirimi 
                                      Gider Vergisi __________325,00_ 
                                     Ödenecek Tutar         6.825,00 
 
                                  Son_Ödeme_Tarihi   Tutarı______(TL_) 
          PeĢin Ödenecek Ġlk Taksit                           854,00 
                           2.Taksit     22/08/2016            853,00 
                           3.Taksit     22/09/2016            853,00 
                           4.Taksit     22/10/2016            853,00 
                           5.Taksit     22/11/2016            853,00 
                           6.Taksit     22/12/2016            853,00 
                                        22/01/2017            853,00 
                                        22/02/2017            853,00 
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  GENEL ġARTLAR 
  Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası G.ġartları - SR 513 
  MUAFIYET : 
  HERBIR HASARDA, EN AZ 1.000 TL OLMAK ÜZERE, HASARIN % 10'UDUR 
  . 
  BAġ DENETÇĠLER 
  OSMAN KAFKAS 
  YILMAZ TEMĠZ 
  BAĞIMSIZ DENETÇĠLER 
  ABDURRAHMAN RUHĠ BOZOKLU 
  MEHMET OGUZ YILMAZ 
  MURAT TEMĠZ 
  TANER ÇAKMAK 
  Yaptırım Klozu 
 
  BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri 
  tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler 
  uyruklu kiĢiler ve menĢeli ġirketlerin, bu sigorta sözleĢmesinde 
  baĢtan itibaren veya sonradan herhangi bir ġekilde hak sahibi 
  olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler 
  uyruklu kiġiler ve menĢeli ġirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, 
  sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak 
  gösterilmiĢ olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan 
  kendilerine ait olmaya baĢlamıĢ veya herhangi bir Ģekilde sigortadan 
  doğan haklar kendilerine hangi Ģekilde olursa olsun devredilmiĢ veya 
  intikal etmiĢ bulunduğu takdirde dahi, sigorta ġirketi her türlü 
  teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuĢ olur ve hiçbir 
  Ģekilde sorumlu tutulamaz. 
 
  Poliçe priminin poliçenin ön yüzünde belirtilen döviz cinsinden 
  ödenmesi esastır. Primin TL ödenmesi durumunda ödeme tarihindeki 
  yukarıda belirtilen bankanın döviz satıĢ kurundan iĢlem yapılır. 
 
 
  BAĞIMSIZ DENETÇĠLĠK MESLEKĠ SORUMLULUK SĠGORTASI ÖZEL ġARTLARI 
  ----------------------------------------------------------- 
  1. Sigorta Konusu 
 
  Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
  tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluĢları ve bağımsız 
  denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe 
  ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanu 
  Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleĢme süresi 
  içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuat 
  ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve 
  bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlıĢ, 
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  yanıltıcı bilgi ve görüĢlere yer vermeleri gibi nedenlerden 
  kaynaklanan zararlara karĢı sözleĢmede belirtilen miktara kadar, maku 
  giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek Ģekilde 
  teminat verilir. 
 
  Sigortalının bağımsız denetim kuruluĢu olması durumunda, sözleĢmede 
  aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim 
  faaliyetini gerçekleĢtiren temsilcisinin sorumluluğunu da karĢılar. 
 
  2- Teminat Limiti 
 
  Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan 
  kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının 
  sorumluluğu, bu taleplerin araĢtırılması, bunlara karĢı savunma 
  yapılması veya bunların bir sulh anlaĢmasıyla sona erdirilmesi için 
  gerekli masrafların tamamı bakımından, olay baĢına ve toplamda 
  poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. 
 
  Bir hasar durumunda, hasar talebine neden olan olayın yapıldığı 
  tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır 
 
  Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aĢağıdaki koĢullarla tek 
  bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı 
  tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. 
 
  - Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara 
  iliĢkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten 
  kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal 
  açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak 
  kabul edilecektir), 
 
  - Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya 
 
  - Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan 
  birden fazla sorumlu kiĢiye karĢı yöneltilmiĢ olması. 
  Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli 
  olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır. 
 
  3- Muafiyet 
 
  Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine iliĢkin 
  sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup 
  olmadığının araĢtırılması ve savunulmasına iliĢkin olarak yapılan 
  giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını 
  aĢan kısmıyla sınırlıdır. 
 
  4- Ġstisnalar 
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  Bu sigorta aĢağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini 
  karĢılamaz; 
 
  a) Poliçenin baĢlangıç tarihinden önceki bir tarihte gerçekleĢtirilen 
  eylem ve kaçınmalardan kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat 
  talepleri, 
 
  b) Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kiĢilerin veya 
  sigortalının çalıĢanlarının yöneticisi oldukları bir ġirket veya 
 
  - Sigortalı tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol 
  edilen (bağlı ġirket vb.) bir ġirket veya 
  - Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak iliĢkisi bulunan bir 
  ġirket (ana ġirket, ortak ofis vb.) veya 
  - ÇalıĢanları, Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir ġirket 
  tarafından öne sürülen tazminat talepleri 
 
  c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana 
  gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı 
  zararlara iliĢkin tazminat talepleri, 
 
  d) Sigortalının 3.ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel 
  ġartları kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bedeni zararlar 
  ile mal/eĢya zararı ve bunlardan kaynaklanan netice zararları, 
 
  e) Sigortalının istihdam ettiği kiĢilere karĢı iĢveren sıfatıyla 
  iĢ hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya 
  kayıpla ilgili tazminat talepleri, 
 
  f) Sigortalının mesleki faaliyetiyle ilgili baĢka herhangi bir 
  poliçeyle sigorta teminatı altına alınabilecek zararlara 
  iliĢkin tazminat talepleri, 
 
  g) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen iĢin 
  tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine 
  uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat 
  talepleri, 
 
  h) Finansal iĢlemler ve finansal danıĢmanlıktan doğan her türlü 
  zararla ilgili tazminat talepleri, 
 
  i) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, 
  entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan 
  benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan 
  veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan 
  veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar, 
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  j) AĢağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan 
  ya da dolaylı olarak oluĢan kayıp veya zararlara iliĢkin tazminat 
  talepleri: 
 
  - SavaĢ, istila, yabancı düĢman hareketleri, ya da savaĢ benzeri 
  operasyonlar (savaĢ ilan edilmiĢ olsun olmasın) ve/veya iç savaĢ 
  - Askeri  isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaĢan iç kargaĢa, 
  askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor güç kullanımı 
  - Bir kiĢi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak 
  hareket eden kiġilerin yaptıkları terör eylemleri. 
 
  Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda ġiddet 
  kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne 
  korku salmak niyetiyle yapılan Ģiddet eylemlerini de içermektedir. 
  Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dıĢı tuttuğu kayıp 
  veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp 
  ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü 
  Sigortalıya ait olacaktır. 
 
  k) Sigortalının poliçe baĢlangıç tarihi itibariyle haberdar olduğu 
  tazminat talepleri ile talebe yol açabilecek bilgisi dahilindeki 
  olaylar, 
 
  l) Ġftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili 
  tazminat talepleri, 
 
  m) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara iliĢkin 
  sorumluluklar, 
 
  n) Sigortalının, bir tüzel kiĢinin yönetim kurulu veya denetleme 
  kurulu baĢkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyumu veya tasfiye memuru 
  gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleĢtirdiği faaliyetlerden 
  doğan sorumluluklar, 
 
  o) BaĢka ülkelerin yasal düzenlemelerine iliĢkin her türlü hizmet 
  sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri, 
 
  p) Sigortalının veya çalıĢanlarının kasten sebep oldukları ve / veya 
  suç teĢkil eden hareketleri sonucunda soğan tazminat talepleri 
 
  r) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya 
  kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar 
 
  5- BaĢka Sigortalar 
 
  Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda 
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  baĢka bir sigorta ile de temin edilmiĢ olduğu takdirde iĢbu sigorta 
  diğer sigortalarla beraber 'müĢterek sigorta' teĢkil eder. 
 
  Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe 
  mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate 
  alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en 
  fazla bu limite kadar sorumlu olur. 
 
  6. Tazminatın Ödenmesi 
 
  Rizikonun gerçekleĢmesi halinde Sigortalı aĢağıda belirtilen evrakı 
  Sigortacı'ya iletecektir. 
 
  - Bağımsız denetim sözleĢmesi 
  - Bağımsız denetim lisansı 
  - Meslek odasından alınan disiplin durumunu gösterir belge 
  - Hatalı eylemin açıklandığı detaylı beyan yazısı 
  - Ceza ihbarnamesi 
  - Ceza tebligat zarfı 
  - Hatanın yapıldığı dönem için mükellefe düzenlenmiĢ hizmet 
    faturası 
  - Dava evrakı (Mükellef tarafından dava açıldı ise) 
  - 1. Derece mahkeme kararı 
  BAĞIMSIZ DENETÇĠLĠK MESLEKĠ SORUMLULUK SĠGORTASI GENEL ġARTLARI 
  A. SĠGORTANIN KAPSAMI 
 
  A.1. Sigortanın Konusu 
  Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
  Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluĢları ve 
  bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu 
  Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve 
  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı 
  olarak sözleĢme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak 
  üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız 
  denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, 
  raporlarında eksik, yanlıĢ, yanıltıcı bilgi ve görüĢlere yer 
  vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karĢı sözleĢmede 
  belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve 
  vekalet ücretini de içerecek Ģekilde teminat verilir. 
 
  Sigortalının bağımsız denetim kuruluĢu olması durumunda, sözleĢmede 
  aksine hüküm yoksa bu  sigorta, sigortalının bağımsız denetim 
  faaliyetini gerçekleĢtiren temsilcisinin sorumluluğunu da karĢılar. 
 
  A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı 
  Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa 
  ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar 
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  sigortalının yurtdıĢında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta 
  kapsamına alınmasını kararlaĢtırabilir. 
 
  A.3. Teminat DıĢında Kalan Haller 
  AĢağıdaki hâller teminat kapsamı dıĢındadır: 
  a) Sigortalının, poliçede belirlenmiĢ ve sınırları hukuk kuralları 
     veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dıĢındaki 
     faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, 
  b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten 
     sebep olunan her tür olay ile davranıĢları, 
  c) Bağımsız denetim maksadıyla sigortalıya teslim edilen herhangi 
     bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, 
     yazılı, basılmıĢ veya herhangi bir yöntem ile tekrar çoğaltılmıĢ 
        olsun veya olmasın her tür belgenin sigortalı tarafından kötüye 
        kullanılması. 
 
  A.4. Aksine SözleĢme Yoksa Teminat DıĢında Kalan Haller, Tazminat 
  Talepleri ve Ödemeler 
  A.4.1 Aksine SözleĢme Yoksa Teminat DıĢında Kalan Haller 
  a) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan 
     tazminat davaları ve tahkim; 
  b) Bağımsız denetim maksadıyla sigortalıya teslim edilen belgenin 
     zayi belgesine bağlanmadan imha edilmesi; 
  c) Her türlü haksız rekabet. 
 
  A.4.2  Aksine SözleĢme Yoksa Teminat DıĢında Kalan Tazminat 
  Talepleri 
  a) MüĢterisine ait her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, 
     marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan 
     tazminat talepleri; 
  b) Manevi tazminat talepleri. 
 
  A.4.3 Aksine SözleĢme Yoksa Teminat DıĢında Kalan Ödemeler 
  a) Ġdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai Ģartlar; 
  b) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu 
     takibattan doğan diğer bilumum masraflar; 
  c) Ġsteme iliĢkin sigorta bedelini aĢan giderler. 
 
  A.5.  Sigortanın BaĢlangıcı ve Sonu 
  Sigorta, poliçede baĢlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan 
  günlerde, aksi kararlaĢtırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 
  12.00'de baĢlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer. 
 
  B.1. Rizikonun GerçekleĢmesi 
  Sigorta sözleĢmesinin konusuna iliĢkin olarak sigortalının kendisine 
  tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği ya da zarar görenin 
  doğrudan doğruya sigortacıya baĢvurduğu anda riziko gerçekleĢmiĢ 
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  sayılır. 
 
  B.2. Rizikoya ĠliĢkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının 
  Yükümlülükleri 
  Sigortalı ve sigorta ettiren, aĢağıdaki hususları yerine getirmekle 
  yükümlüdür. 
  a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleĢtiğini, derhal 
     sigortacıya bildirmek, 
  b) Sigortalının sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, 
     sigortacıya bildirmek, 
  c) Sigorta sözleĢmesi yokmuĢ gibi imkanları ölçüsünde zararın 
     önlenmesi, azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her 
     türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek 
     mesleki faaliyet dıĢındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara 
     uymak, 
  ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi 
     hâl ve Ģartlar altında gerçekleĢtiğinin ve sonuçlarının tespitine; 
     tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına 
     yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede 
     vermek, 
  d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya baĢka yollarla bir tazminat 
     talebi karĢısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuĢturmaya 
     geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve 
     tazminat talebine ve cezai kovuĢturmaya iliĢkin olarak almıĢ 
     olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin 
     sigortacıya vermek, 
  e) Sigorta konusu ile ilgili baĢka sigorta sözleĢmesi varsa bunları 
     sigortacıya bildirmek. 
 
  B.3. Rizikoya ĠliĢkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve 
  Yükümlülükleri 
 
  B.3.1. Giderlerin Ödenmesi 
  Sigortacı, zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu 
  haklarının korunmasına yönelik sigortalının yaptığı makul giderleri, 
  bunlar faydasız kalmıĢ olsalar bile, sigorta tazminatından ayrı 
  olarak tazmin eder. 
 
  Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karĢılanması 
  amacıyla gerekli tutarı avans olarak ödemek zorundadır. 
 
  B.3.2. Tazminata ĠliĢkin Avans Verilmesi 
  Sigortacı, sigortalının talebi üzerine, tazminat talebine iliĢkin 
  giderler için avans vermek zorundadır. 
 
  B.3.3. Tazminatın Ödenmesi 
  Rizikonun gerçekleĢmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, 
 
 
 
 
 
 
  Poliçe 17 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir 
  -Devamı Var-                                              Sayfa :    8



 
 
  ACENTELĠĞĠ 
 
  MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_POLĠÇESĠ__________________________________ 
  Poliçe_No:_381931116_6_________________________MüĢteri_No:_0043486711 
  hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaĢılır 
  Ģekilde yer almak zorundadır. 
 
  Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleĢmesini müteakip ve rizikoyla 
  ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının 
  edimine iliĢkin araĢtırmaları bitince ve her hâlde rizikonun 
  gerçekleĢtiğine iliĢkin bildirimin yapılmasından kırkbeĢ gün sonra 
  muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme 
  gecikmiĢse süre iĢlemez. 
 
  AraĢtırmalar, rizikonun gerçekleĢtiğine iliĢkin bildirimin 
  yapılmasından ya da zarar görenin doğrudan sigortacıya 
  baĢvurmasından baĢlayarak üç ay içinde tamamlanamamıĢsa; sigortacı, 
  tazminattan mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya 
  anlaĢmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna 
  göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini 
  avans olarak öder. 
 
  Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde 
  düĢer. 
 
  Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören 
  sözleĢme hükümleri geçersizdir. 
 
  B.3.4. Sigortalıya Yardım 
  Sigortacı, sigortalı tarafından usulüne uygun olarak bildirimde 
  bulunulması ya da zarar gören tarafından kendisine doğrudan talepte 
  bulunulmasından itibaren beĢ gün içinde, zarara uğrayanın 
  istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk 
  ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki iĢlemlerin 
  gerçekleĢtirilip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda 
  bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir. Bu sürenin 
  sonuna kadar yapılması zorunlu iĢlemleri sigortalı yürütür. 
 
  Sigortacı yaptığı iĢlemlerde sigortalının hak ve menfaatlerini 
  gözetir. 
 
  Sigortacı bildirimde bulunmamıĢsa, sigortalı aleyhine kesinleĢen 
  tazminatı öder. Ancak, sigortalının sigortacının onayını almadan 
  yaptığı sulh sözleĢmesi, bildirimden itibaren onbeĢ gün içinde onay 
  verilmemiĢse, sigortacıya karĢıgeçersizdir; sigortacı haklı olmayan 
  sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz. 
 
  B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı 
  Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi 
  amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması 
  ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm 
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  belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu 
  zorunluluğa uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı 
  bildirilmiĢ olması kaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk 
  yerine getirilmiĢ olsaydı ödemek zorunda kalacağı miktarla 
  sınırlıdır. 
 
  B.3.6. Zarar Görenle ĠliĢkide Ġfa Yükümlülüğü 
  Sigortacı, sigortalıya karĢı ifa borcundan tamamen veya kısmen 
  kurtulmuĢ olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta 
  miktarına kadar devam eder. 
 
  Sigorta iliĢkisinin sona ermesi, zarar görene karĢı ancak, 
  sigortacının sözleĢmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili 
  mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm doğurur. 
 
  Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karĢılandığı ölçüde 
  sigortacının sorumluluğu sona erer. 
 
  B.4. Halefiyet 
  Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine 
  geçer. 
 
  B.5. Doğrudan Dava Hakkı 
  Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının 
  tazminini, sigorta sözleĢmesi için geçerli zamanaĢımı süresi içinde 
  kalmak Ģartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir. 
 
  C. ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 
 
  C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun 
  BaĢlaması 
  Sigortacının sorumluluğu, primin ödenmesi ile baĢlar. Aksi 
  kararlaĢtırılmadıkça, primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim 
  edilmiĢ olsa dahi sigortacının sorumluluğu baĢlamaz ve bu Ģart 
  poliçeye yazılır. 
 
  C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin SözleĢme Yapıldığı Sırada Beyan 
  Yükümlülüğü 
  Sigorta ettiren sözleĢmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi 
  gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 
  Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlıĢ bildirilen hususlar, 
  sözleĢmenin değiĢik Ģartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte 
  ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü 
  olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 
 
  Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir 
  liste vermiĢse, sunulan listede yer alan sorular dıĢında kalan 
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  hususlara iliĢkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk 
  yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötü niyetle 
  saklamıĢ olsun. 
 
  Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiĢ veya yanlıĢ 
  bildirilmiĢ olduğu takdirde, sigortacı onbeĢ gün içinde sözleĢmeden 
  cayabilir veya prim farkı isteyebilir. Ġstenilen prim farkının on 
  gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleĢmeden cayılmıĢ kabul 
  olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiĢ 
  olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu 
  değiĢtirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlıĢ bildirilen bir hususun 
  ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, 
  sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiĢ olduğunu ileri sürerek 
  sözleĢmeden cayamaz. Ġspat yükü sigorta ettirene aittir. 
 
  Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen 
  vazgeçmiĢse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermiĢse 
  ya da sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleĢmeyi 
  yapmıĢsa sözleĢmeden cayamaz. 
 
  Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu 
  taĢıdığı süreye ait primlere hak kazanır. 
 
  C.3. SözleĢmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü 
  Sigorta ettiren, sözleĢmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni 
  olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaĢtırarak tazminat 
  tutarının artmasını etkileyici davranıĢ ve iĢlemlerde bulunamaz. 
 
  Sigorta ettiren veya onun izniyle baĢkası, rizikonun gerçekleĢme 
  ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaĢtırıcı iĢlemlerde 
  bulunursa yahut sözleĢme yapılırken açıkça riziko ağırlaĢması olarak 
  kabul edilmiĢ bulunan hususlardan biri gerçekleĢirse derhâl; bu 
  iĢlemler bilgisi dıĢında yapılmıĢsa, bu hususu öğrendiği tarihten 
  itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 
 
  Sigortacı sözleĢmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleĢmesi veya 
  mevcut durumun ağırlaĢması ihtimalini ya da sözleĢmede riziko 
  ağırlaĢması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği 
  takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleĢmeyi feshedebilir 
  veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi 
  hâlinde sözleĢme feshedilmiĢ sayılır. Meğer ki, rizikonun artmasına, 
  sigortacının menfaatiyle iliĢkili bir husus ya da sigortacının 
  sorumlu olduğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi 
  sebep olmasın. 
 
  Sigortacı, rizikonun gerçekleĢmesinden önce, sigorta ettirenin beyan 
  yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci 
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  fıkraya göre sözleĢmeyi feshetse bile, değiĢikliğin meydana geldiği 
  sigorta dönemine ait prime hak kazanır. 
 
  C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu 
  Sigorta ettirenin bilgisine ve davranıĢına hukuki sonuç bağlanan 
  durumlarda, sigortadan haberi olması Ģartı ile sigortalının da 
  lehtarın bilgisi ve davranıĢı da dikkate alınır. 
 
  C.5. Tebliğ ve Ġhbarlar 
  Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta Ģirketinin 
  merkezine veya sigorta sözleĢmesi yapan ya da yapılmasına aracılık 
  eden acenteye yapılır. 
 
  Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karĢı yapılacaksa 
  sigortalının, sigorta ettirene karĢı yapılacaksa sigorta ettirenin 
  son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla 
  yapılır. 
 
  Taraflara imza karĢılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan 
  bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 
 
  Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve 
  sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaĢtığı kanıtlanabilen 
  bildirimler de geçerli sayılır. 
 
  C.6. Sigorta SözleĢmesinin Son Bulması 
  Sigorta sözleĢmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son 
  verilmesi, sigortacının iflası, sözleĢmenin feshi ve sözleĢmeden 
  cayılma hâllerinde son bulur. 
 
  Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 
  sözleĢmenin son bulması durumunda iĢlemeyen günlere ait prim sigorta 
  ettirene iade olunur. 
 
  C.7. Özel Fesih Nedenleri 
  Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu baĢlamadan önce, 
  kararlaĢtırılmıĢ primin yarısını ödeyerek sözleĢmeden cayabilir. 
 
  Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına iliĢkin 
  ruhsatının iptal edilmesi veya sözleĢme yapma yetkisinin 
  kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu olguları öğrendiği 
  tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleĢmesini feshedebilir. 
 
  Sigorta ettiren, aciz hâline düĢen veya hakkında yapılan takip 
  semeresiz kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine 
  iliĢkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde 
  teminat verilmemiĢ ise sigorta ettiren sözleĢmeyi feshedebilir. 
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  C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması 
  Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleĢmenin 
  yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene iliĢkin 
  öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan 
  sorumludur. 
 
  C.9. ZamanaĢımı 
  Sigorta sözleĢmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu 
  tarihten baĢlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına iliĢkin istemler 
  her halde rizikonun gerçekleĢtiği tarihten itibaren on yıl geçmekle 
  zaman aĢımına uğrar. 
 
  C.10. Özel ġartlar 
  Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere 
  özel Ģartlar kararlaĢtırabilir. 
  Ayni Hak Özel ġartı 
 
  Sigorta konusu malın gerçek ya da hükmi tam ziya olması 
  durumunda sigorta ettiren/sigortalı tarafından sigortacıdan 
  tazminat istenmesi, sigorta ettiren/sigortalının sigorta 
  konusu mal üzerinde baĢka bir kiĢinin ayni hak sahibi 
  bulunmadığı hususunda sigortacıya karĢı güvence vermiĢ olduğu 
  anlamına gelecektir. Bu takdirde sigortacı, sigorta 
  ettiren/sigortalı ile olan iliĢkisinde, ayni hak sahipleri 
  konusunda herhangi bir araĢtırma yapmaksızın sigorta 
  tazminatını sigorta ettiren/sigortalıya ödemek hakkına sahip 
  kabul edilecektir. Ancak, söz konusu ödemeden sonra üçüncü 
  kiĢiler tarafından ayni hak sahibi olunduğu ileri sürülerek 
  talepte bulunulursa, sigorta ettiren/sigortalı almıĢ olduğu 
  tazminatı sigortacıya ilk talepte nakden ve defaten iade 
  edeceğini kabul ve taahhüt etmiĢtir. 
 
  KLOZLAR 
  PRĠM ÖDEMELERĠ VE POLĠÇE ĠPTAL KLOZU 
 
  Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim 
  borcunun taksitle ödenmesinin kararlaĢtırıldığı hallerde primin ilk 
  olarak ödenmesi gereken kısmı sözleĢme yapıldıktan sonra, en geç 
  poliçenin teslimi üzerine ödenir. 
 
  Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ĠĢ Bankası ġubesi, 
  Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta 
  sözleĢmesinin kurulmasında aracılık etmiĢ olan yetkili acentedir. 
 
  Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karĢılığında nakit olarak, kredi 
  kartıyla, Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iĢlemleri fatura talimatı 
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  yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleĢtirilebilir. Bu 
  sayılanlar dıĢındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıĢında 
  yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. 
  Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın 
  sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiĢ sayılır 
  ve sigortacının sorumluluğu da bu anda baĢlar. Sigorta ettiren 
  tarafından primin ilk taksitinin (peĢinatın) veya tamamının kredi 
  kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın 
  tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaĢtırıldığı hallerde, 
  sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peĢinatın) veya tamamının 
  kararlaĢtırılan günde kredi kartından çekilmesi ile baĢlayacaktır. 
  Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim 
  alacağının karĢılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmıĢ 
  sayılır. 
 
  Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde 
  ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiĢtir. Sigorta ettiren bu tarihte 
  ödeme yapmamıĢ olursa temerrüde düĢer ve sigortacı temerrüde iliĢkin 
  haklarını kullanarak sigorta sözleĢmesini feshedebilir. 
 
  Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleĢmesinin 
  feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği 
  süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası 
  sigorta ettirene iade edilir. 
 
  Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaĢtırıldığı hâllerde, 
  riziko gerçekleĢince, ödenecek tazminata veya bedele iliĢkin 
  primlerin tümü muaccel olur.... 
 
  Sigorta kapsamına girecek veya giren kiĢiler, ilgili belgeleri 
  imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat 
  baĢvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, 
  sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve 
  Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık 
  Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluĢlarından ve sigorta 
  Ģirketlerinden edinilmesine ve Ģirket nezdindeki bahse konu bilgi ve 
  kayıtların SBGM, sigorta Ģirketleri ve ilgili mevzuatta 
  yetkilendirilen merciler ile paylaĢılmasına rıza göstermiĢ sayılır. 
 
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri 
  gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmıĢ olmayan 
  (tüketici niteliğini taĢıyan) Sigorta Ettiren, sözleĢme kurulduktan 
  sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai Ģart ödemeden 
  finansal hizmetlere iliĢkin mesafeli sözleĢmelerde 14 gün, taksitli 
  satıĢ sözleĢmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. 
  Cayma hakkı bildiriminin, www.anadolusigorta.com.tr adresindeki 
  beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile 
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  bilgi@anadolusigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 
 
  Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleĢmelerinde ve 
  sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının baĢladığı taksitli 
  sigorta sözleĢmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta 
  sözleĢmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta 
  teminatının baĢlamasına onay vermiĢ olduğu kabul edilir. Mesafeli 
  sigorta sözleĢmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma 
  bildiriminin ulaĢması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu 
  sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
  ÜRÜN TANITIM ĠZNĠ 
  ----------------- 
  Fiyat avantajlarımızdan, kampanyalarımızdan haberdar etmek, 
  hasarlarınızı daha hızlı ödeyebilmek ve size cazip fırsatlar 
  sunabilmek için bilgilendirmek, kısaca size daha hızlı ve iyi hizmet 
  verebilmek için izninizi istiyoruz. SMS, e-posta, telefon aracılığı 
  ile bilgilendirme, kampanya, ürün/hizmet tanıtımı mesajlarını 
  ücretsiz almaya devam etmek, izin bilgilerinizi güncellemek için 
  https://online.anadolusigorta.com.tr/bireysel adresimiz üzerinden 
  bizimle iletiĢim kurabilirsiniz. 
 
  SĠBER SALDIRI ĠSTĠSNA KLOZU 
  ĠĢbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri, 
  yazılım programları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar 
  virüsü , bilgisayar iĢlemleri veya benzeri elektronik 
  sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği 
  veya katkıda bulunduğu veya söz konusu program/sistemlerin 
  zarar verecek Ģekilde kullanımından kaynaklanan hasar, kayıp, 
  sorumluluk ve harcamalar teminat haricidir. 
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  ÖNEMLĠ_UYARILAR 
 
  Poliçe Kapsamı: 
 
  Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi, sigorta ettirenin ve 
  sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının 
  doğruluğuna güvenerek düzenlediği iĢbu poliçede belirtilen 
  güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta 
  ettirene teslim edilen genel Ģartlar, özel Ģartlar, klozlar ya da bu 
  bilgilerin yer aldığı ürün kitapçığı çerçevesinde sağlar. Sigorta 
  sözleĢmesi çerçevesinde yararlanabileceğiniz teminatlar, satın almıĢ 
  olduğunuz ve poliçede belirtilmiĢ bulunan teminatlarla sınırlıdır. 
  Size verilen ürün kitapçığında satın almıĢ olmadığınız bazı 
  teminatlara iliĢkin açıklamalar da yer alıyor olabilir. Hangi 
  teminatlardan yararlanma hakkına sahip olduğunuz hususunda ürün 
  kitapçığı değil yalnızca poliçe esas tutulacaktır. SözleĢme 
  yapıldığı sırada sigorta ettirenin beyanı üzerine prim indirimine 
  hak kazılmıĢ olan hususların hasar halinde belgelenmesi zorunludur. 
  Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel ġartlarının ilgili 
  maddesi uyarında prim indirimi oranında kesinti yapılacaktır. 
 
  ĠĢbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve 
  sigorta genel ve özel Ģartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiĢ 
  olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüĢ 
  bulunan hallerin dıĢındaki hiç bir hal, teminat dıĢında kalan haller 
  arasında ayrıca sayılmıĢ olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması 
  altında değildir. 
 
  Sigorta Primi Ödemelerinizi; 
  * Makbuz karĢılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize, 
  * Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iĢlemleri fatura ödeme talimatı ile, 
  * Türkiye ĠĢ Bankası ġubeleri aracılığı ile, 
  * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz. 
 
  Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan 
  düĢülür. 
 
  Ödemenin Belgelendirilmesi: 
  Ödemeleriniz karĢılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri 
  belgelerin, hasarınızın ödenmesinde Ģirketimize ibrazı zorunludur. 
 
  Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki 
  'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz. 
 
 
  Sigorta kapsamına girecek veya giren kiĢiler, ilgili belgeleri 
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  imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat 
  baĢvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, 
  sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve 
  Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık 
  Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluĢlarından ve sigorta 
  Ģirketlerinden edinilmesine ve Ģirket nezdindeki bahse konu bilgi ve 
  kayıtların SBGM, sigorta Ģirketleri ve ilgili mevzuatta 
  yetkilendirilen merciler ile paylaĢılmasına rıza göstermiĢ sayılır. 
 
 
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri 
  gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmıĢ olmayan 
  (tüketici niteliğini taĢıyan) Sigorta Ettiren, sözleĢme kurulduktan 
  sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai Ģart ödemeden 
  finansal hizmetlere iliĢkin mesafeli sözleĢmelerde 14 gün, taksitli 
  satıĢ sözleĢmelerinde 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 sözleĢmelerinde ve 
  sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının baĢladığı taksitli 
  sigorta sözleĢmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta 
  sözleĢmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta 
  teminatının baĢlamasına onay vermiĢ olduğu kabul edilir. Mesafeli 
  sigorta sözleĢmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma 
  bildiriminin ulaĢması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu 
  sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
  ÜRÜN TANITIM ĠZNĠ 
  ----------------- 
  Fiyat avantajlarımızdan, kampanyalarımızdan haberdar etmek, 
  hasarlarınızı daha hızlı ödeyebilmek ve size cazip fırsatlar 
  sunabilmek için bilgilendirmek, kısaca size daha hızlı ve iyi hizmet 
  verebilmek için izninizi istiyoruz. SMS, e-posta, telefon aracılığı 
  ile bilgilendirme, kampanya, ürün/hizmet tanıtımı mesajlarını 
  ücretsiz almaya devam etmek, izin bilgilerinizi güncellemek için 
  https://online.anadolusigorta.com.tr/bireysel adresimiz üzerinden 
  bizimle iletiĢim kurabilirsiniz. 
 
  Zorunlu poliçeler dıĢındaki kredi kartı tahsilatlarında 
 
 
    Maksimum özellikli bir kart ise , Maxipuan: %  0,5 
 
 


