
      ACENTELİĞİ                                                                        ASIL
                                                  Teklif No : 561961775 7 01
      MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ                          YENİLEME      _____________________________________________________________________
      Poliçe No  : 181389609 3  Acente: 323218         Telefon: 212 588 1545
      Yenileme   : 08                   BİRKAN SİGORTA ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.
      Müşteri No : 0003043543

      Sigortalının      _____________                            TC Kimlik No   :  15191378128
      Adı-Soyadı       : NECATİ                        Telefon: 532 433 8882
                         KALKAN
      Adresi           : DENİZ ABDAL MAH. NECİP ASIM CAD.
                         NO:2 ODA A
                         34096 FATİH/İSTANBUL

      Poliçenin      _________
      Başlangıç Tarihi : 17/06/2017       Düzenleme Tarihi : 17/06/2017
      Bitiş Tarihi     : 17/06/2018                   Yeri : İSTANBUL
                                                     Saati : 13:51:13
      Sigortalı Yerin      _______________
      Adresi           : DENİZ ABDAL MAH.
                         NECİP ASIM SK. NO:36/2 ODA A APT.
                         NO:36/2
                         34000 FATİH/İSTANBUL

      SİGORTA KAPSAMI      _____________________       SİGORTA BEDELİ (TL )                                  _____________________    PRİM (TL )                                                           ______________
      MESLEKİ SORUMLULUĞU                    50.000,00            975,24

                                               Net Prim           975,24
                                    Peşin Ödeme İndirimi
                                          Gider Vergisi            48,76                                                        _________________
                                         Ödenecek Tutar         1.024,00

                                      Son Ödeme Tarihi                                      ________________   Tutarı                                                         ____________(                                                                     _TL                                                                      ___)                                                                         _
              Peşin Ödenecek İlk Taksit                           105,00
                               2.Taksit     17/07/2017            105,00
                               3.Taksit     17/08/2017            105,00
                               4.Taksit     17/09/2017            105,00
                               5.Taksit     17/10/2017            105,00
                               6.Taksit     17/11/2017            105,00
                                            17/12/2017            105,00
                                            17/01/2018            105,00
                                            17/02/2018            105,00
                                            17/03/2018             79,00

      7 GÜN 24 SAAT HASAR BİLDİRİM HATTI : 0850 7 24 0850

       ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

      Acente Levha No: T0865-79BM
      Poliçe 12 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiştir
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      GENEL ŞARTLAR
      Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - SR 509
      Yaptırım Klozu

      Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri
      tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler
      uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde
      baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde hak sahibi
      olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler
      uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede sigorta
      ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
      olarak gösterilmiş olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat
      sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde
      sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun
      devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta
      şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş
      olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
      Ayni Hak Özel Şartı

      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 başka bir kişinin ayni hak sahibi
      bulunmadığı hususunda sigortacıya karşı güvence vermiş olduğu
      anlamına gelecektir. Bu takdirde sigortacı, sigorta
      ettiren/sigortalı ile olan ilişkisinde, ayni hak sahipleri
      konusunda herhangi bir araştırma yapmaksızın sigorta
      tazminatını sigorta ettiren/sigortalıya ödemek hakkına sahip
      kabul edilecektir. Ancak, söz konusu ödemeden sonra üçüncü
      kişiler tarafından ayni hak sahibi olunduğu ileri sürülerek
      talepte bulunulursa, sigorta ettiren/sigortalı almış olduğu
      tazminatı sigortacıya ilk talepte nakden ve defaten iade
      edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

      SERBEST MUHASEBECİ / MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL
      ŞARTLARI
      Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli
      Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasi Klozu
      SERBEST MUHASEBECİ / MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
      ÖZEL ŞARTLARI

      1. Teminat Kapsamı
      Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki
      hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi
      yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından
      Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin
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      sonuçlarına karşı,onu poliçede belirtilen teminat limitine kadar
      aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası
      Genel Şartları'nın A.1. maddesi (a) fıkrası hükümlerine göre
      Sigorta eder.

      Bu Sigorta ayrıca;
      a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
      b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi,
      vergi,
      vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, poliçede yazılı
      limitler dahilinde temin eder.

      Aksine Sözleşme İle Teminat Kapsamina Dahil Edilen Haller,
      Tazminat Talepleri ve Ödemeler;

      Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.4.2 maddesinin (f)
      bendi aksine manevi tazminat talepleri teminat kapsamındadır.
      Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.3 maddesinin
      (a) bendi aksine; sigortalının mesleki sorumluluğu gereği 3.
      Kişilerin ödemek zorunda kalacağı ve sigortalıdan talep edecekleri
      veya sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği idari ve
      adli para cezaları teminat kapsamındadır.

      Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.4.1 maddesinin
      (a) bendi aksine; herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik
      ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem
      ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya
      olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve
      kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi
      sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri teminat
      kapsamındadır.

      Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci,
      Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki
      Sorumluluk Sigortasi Klozu
      III.3. maddesinin aksine yasal belgelerin, mevcut yasa ve
      yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından
      kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamındadır.

      Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında Sigortacı tarafından
      karşılanabilmesi için;
      a. Sigortalının sorumluluğuna neden olan olayın sigorta süresi
         içinde gerçekleşmiş olması ve
      b. Tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin
         sona ermesini izleyen en geç 5 yıl içinde (uzatılmış bildirim
         süresi) Sigortalıya iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak
         bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep
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         birlikte gerçekleşmediği sürece sigortacının bu sigorta
         kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz.

      Poliçenin aralıksız yenilenmesi halinde zararın ortaya çıkışına dair
      5 yıllık süre ardışık olarak yenilenen tüm poliçeler için
      yenilenen son poliçenin vade bitim tarihinden sonraki 5 yıl olarak
      Kabul edilecektir.
      Bu sigorta, SGK işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden
      veya hiç verilmemesinden kaynaklanan zararları da temin eder.
      SGK işlemlerine dair tazminat talepleri ancak sigortalı
      ile mükellefi arasında yapılan TÜRMOB sözleşmesinde SGK
      işlemlerinin sigortalı tarafından yürütüleceğinin açıkça
      belirtilmiş olması kaydıyla poliçe kapsamında
      değerlendirilebilecektir. İlgili sözleşmede bu işlemlerin
      sigortalı tarafından üstlenileceği bilgisinin yer almaması halinde
      söz konusu tazminat talebi teminat kapsamı dışında kabul
      edilecektir.

      Bu sigorta, Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat
      Kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat
      ödemesi sonucu Sigortalıya rücu etmesi durumunda da poliçede
      belirtilen koşullar çerçevesinde Sigortalıyı korur.

      Kesinleşmiş bir idari karar gereğince sigortalının malvarlığı
      üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, sigorta şirketi,-sigorta
      teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla- sigortalının
      malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli teminat
      gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir.

      Sigortalı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bu poliçenin yenilendiği
      tarih itibariyle mensubu bulunduğu Serbest Muhasebeci Mali
      Müşavirler Odası tarafından hakkında disiplin kuruluna sevkedilmiş
      herhangi bir işlem bulunmadığını beyan etmiştir.

      Savunma Masrafları:
      -------------------
      Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma
      yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık
      asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır.
      Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi
      durumunda davacı lehine hükmolacak yargılama giderleri ve vekâlet
      ücretleri dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm
      tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam
      ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti
      aşmayacaktır.

      Geçmiş Döneme Ait Poliçeler:
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      ----------------------------
      Anadolu Sigorta tarafından düzenlenmiş ve 15.02.2010 tarihinde
      yürürlükte olan poliçeler için geriye dönüş tarihi ilk düzenlenen
      poliçenin başlangıç tarihinden 5 yıl öncesidir.

      2. Teminat Limiti
      Sigortacının, bir sigorta dönemi ile ilgili olarak, Sigortalıya
      karşı yapılmış bütün tazminat talepleri (manevi tazminat talepleri
      dahil) ve bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma
      yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi
      için gerekli masrafların tamamı bakımından bu poliçe kapsamındaki
      toplam sorumluluğu, poliçede yazılı teminat limitini aşmayacaktır.

      Poliçede yazılı teminat limiti olay başı ve yıllık toplam olarak
      uygulanacaktır ve toplam limit her ödenen hasarda ödenen tutar
      kadar azalacaktır.

      Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal aşağıdaki koşullarla
      tek bir olay olarak kabul edilecektir.

      a. Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı
         zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri hukuksal
         veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem
         veya kaçınma olarak kabul edilecektir.
      b. BA-BS formlarının hiç verilmemesi ya da geç verilmesine ilişkin
         hasarlarda, farklı mükellefler için olsa dahi, sigortalı
         tarafından sisteme giriş yapıldığının kanıtlandığı durumlarda
         hasar tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecek ve tek
         muafiyet uygulanacaktır.

         Sigortalının sorumlu tutulmasına yol açan olay, herhangi bir
         poliçenin sigorta süresi içinde değil de bir veya daha fazla
         poliçenin geçmişe etki dönemi içinde gerçekleşmiş ise, o poliçenin
         veya tarih sırasına göre ilk olarak düzenlenmiş olan sigorta
         poliçesinin limitlerine tabi olur.

      3. Muafiyet
      Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine
      ilişkin sorumluluğu, tazminat talebine konu tutar ile bu talebin
      yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin
      olarak yapılan tüm giderlerin toplamı dahil olmak üzere, poliçe
      üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır.

      Sigortalı tarafından karşılanması gerektiği sonradan belirlenen
      bir harcamanın daha önce Sigortacı tarafından yapılmış olması
      durumunda söz konusu masraf tutarı Sigortalıdan tahsil
      edilecektir. Bu poliçeye uygulanacak muafiyet tutarı her bir
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      hasarda en az 250 TL olmak üzere hasarın %10'u; aynı poliçe dönemi
      içerisinde üçüncü ve sonraki her bir ihbari içinse asgari 1.000 TL
      olmak üzere hasarın %10'udur.

      4. İstisnalar
      Aşağıda belirtilen durumlar bu poliçe kapsamı dışındadır;
      a. Teminat kapsamına dahil edildikleri poliçede özellikle
         belirtilenler hariç olmak üzere ,Mesleki Sorumluluk Sigortası
         Genel Şartlarının 'A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında
         Kalan Haller' ile 'Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
         Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortasi
         Klozu III.Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat
         Talepleri' maddelerinde belirtilen hususlar,
      b. Aşağıda tanımlanan tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca öne
         sürülecek olan tazminat talepleri;
         - Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişiler veya
           sigortalının çalışanları tarafından yönetilen ya da ağırlıklı
           olarak kontrol edilen veya bu kişilerin mali menfaatleri
           bulunan (ana şirket, ortak ofis, bağlı şirket vb.) bir
           şirket,
         - Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi
           Bulunan bir şirket (ana şirket, ortak ofis, bağlı şirket
           vb.),
         - Çalışanları Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir
           şirket,
      c. İftira ya da karalama,
      d. Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak
         (doğrudan ya da dolaylı) oluşan kayıp veya zararlara ilişkin
         tazminat talepleri;
         - Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, düşmanlıklar ya da
           savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın)
           ve/veya iç savaş
         - Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa,
           askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri ya da zor güç
           kullanımı
         - Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak
           hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada
           terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet
           kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir
           bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de
           içermektedir.
           Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı
           Tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya
           takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında
           olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalıya ait olacaktır.
      e. Ticari ve/veya endüstriyel sırların saklanmaması ve/veya kötüye
         kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar,
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      f. Sigortalı ve/veya mükelleflerinin bilgisi dahilinde sahte
         ve/veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması
         nedeniyle doğabilecek sorumluluklar,

      Ancak mükelleflerin bilgisi dahilinde sahte ve/veya muhteviyatı
      itibariyle yanıltıcı belge kullanılması nedeniyle ilgili resmi
      merci tarafından müteselsil sorumluluk nedeniyle doğrudan
      Sigortalıdan talepte bulunulduğu takdirde Sigortalının sahte ve/
      veya yanıltıcı belge kullanıldığından haberdar olmaması kaydıyla
      bu istisna maddesi uygulanmayacaktır.

      5. Sigortalının Yükümlülükleri
      a. Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili
         olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle
         ilişkili kayıtları sigortacı ve/veya temsilcilerinin inceleme
         ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep
         edebileceği aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri Sigortacı
         veya onun temsilcilerine verecektir.

         * Sigortalının mükellefi ile arasındaki sözleşme,
         * Sigortalının mükellefe kestiği faturaların kopyaları,
         * Sigortalının yazılı beyanı,
         * Mükellefin sigortalıdan zararı talep ettiğini gösterir
           yazılı belge,
         * Tahakkuk eden ceza belgesi,
         * İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren yazının
           ilgili maliye denetçisinden temin edilmesi,
         * Vergi teknik raporu / vergi inceleme raporu,
         * Hatayı belgeleyen muhtelif belgeler,
         * Hasarın sigortalıya ödenebilmesi için mükelleften yazılı
           muvafakat alınması,
         * Dosya bazında gerekli görülebilecek diğer belgeler."
      b. Sigortalıdan her bir hasarda ilgili maliye denetçisi tarafından
         hasara konu olan incelemenin başlangıç ve bitiş tarihini
         belirten yazıyı temin etmesi talep edilecektir.İncelemenin
         başlangıç tarihinin poliçe başlangıç tarihinden önce olması
         halinde söz konusu olay teminat kapsamında
         değerlendirilmeyecektir.
      c. Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe
         ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde
         bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi
         ya da durumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul
         veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben
         ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı,
         sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta
         korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz.
      d. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat

      Poliçe 12 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiştir
      -Devamı Var-                                              Sayfa :    7



      ACENTELİĞİ                                                                        ASIL

      MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ      _____________________________________________________________________
      Poliçe No:      ___________181389609                 __________3                           ___________________________                                                     Müşteri No:                                                     ____________0003043543                                                                 __________
         talepleriyle ilgili olarak, sigortalının malvarlığı üzerine
         konulan kısıtlamayı kaldırmak koşuluyla, kendi yapacağı
         değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile
         sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi
         ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak
         konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.

      6. Diğer Şartlar
      a. Sigortalının ölümü halinde Sigortacı, Sigortalının
         sorumlulukları ile ilgili olarak bu poliçe çerçevesinde
         Sigortalının kanuni mirasçıları lehine koruma sağlayacaktır.
         Ancak, bunun için söz konusu kanuni mirasçıların mirası
         reddetmemiş olmaları ve kendileri sigortalıymış gibi bu
         poliçedeki hüküm ve şartlara ve istisnalara uymaları ve
         bunlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.
      b. Bu poliçe, düzenleme tarihi itibariyle Sigortalı hakkında
         ilgili meslek odası tarafından bir disiplin soruşturması
         açılmadığı ve herhangi bir vergi incelemesi ve bu incelemeye
         ilişkin inceleme tutanağının olmadığı veya Sigortalının bilgisi
         dahilinde bu yönde bir gelişme bulunmadığı kabul edilerek
         düzenlenmektedir. Aksi halde, Mesleki Sorumluluk Sigortası
         Genel Şartları uyarınca Sigortacının poliçeyi iptal etme ya da
         police koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı kalacaktır.
      c. Poliçe, üzerinde yazılı olan bitim tarihinde sona erer; yeni
         bir devre için sigorta teminatı elde edilmesi ancak tarafların
         bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün
         olacaktır.
      d. Bu poliçe sigortalının TÜRMOB üyesi olması kaydı ile hüküm
         ifade eder.

      7. Başka Sigortalar
      Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda
      başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu
      sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
      Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla
      police mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan
      dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri
      bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.

      KLOZLAR
      Elementer branş ürünlerinin herhangi birinden (Yeşilkart ve
      Yurtdışı Seyahat Sigorta poliçeleri hariç) yürürlükte bir poliçeye
      sahip olan bireysel sigortalılarımız, anlaşma sağlanan sağlık
      kurumlardan indirimli hizmet alabilmektedir. Anlaşma sağlanan sağlık
      kurumlarının listesine http://www.anadolusigorta.com.tr adresinden
      ulaşabilirsiniz.
      SİGORTALININ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KLOZU
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      SİGORTALININ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KLOZU
      "Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere
      dayanarak hesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin
      gerçeğe uygunluğuna bakılır; başlangıçta alınan primin alınması
      gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat miktarı
      da aradaki orana göre azaltılır."
      PRİM ÖDEMELERİ VE POLİÇE 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 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....
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      ÖNEMLİ UYARILAR      _______________

      Poliçe Kapsamı:

      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 kazılmış olan hususların hasar halinde belgelenmesi zorunludur.
      Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel Şartlarının ilgili
      maddesi uyarında prim indirimi oranında kesinti yapılacaktır.

      İşbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve
      sigorta genel ve özel şartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiş
      olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüş
      bulunan hallerin dışındaki hiç bir hal, teminat dışında kalan haller
      arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması
      altında değildir.

      Sigorta Primi Ödemelerinizi;
      * Makbuz karşılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize,
      * Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura ödeme talimatı ile,
      * Türkiye İş Bankası Şubeleri aracılığı ile,
      * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz.

      Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan
      düşülür.

      Ödemenin Belgelendirilmesi:
      Ödemeleriniz karşılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri
      belgelerin, hasarınızın ödenmesinde şirketimize ibrazı zorunludur.

      Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki
      'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

      Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri
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      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.

      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.

      ÜRÜN TANITIM İZNİ
      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 iletişim kurabilirsiniz.

      Dijital satış kanalları aracılığı ile sunduğumuz yenilikleri takip
      etmek için, www.anadolusigorta.com.tr adresimizde bulunan "Poliçem
      Hazır©" uygulaması ile en az işlemle en hızlı poliçe satın alma
      fırsatını yakalayabilir, mobil sigortacılık uygulamamız olan
      Sigortam Cepte'yi indirerek, birçok sigortacılık hizmetimize tek
      ekran üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
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      SİBER SALDIRI İSTİSNA KLOZU
      İşbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri,
      yazılım programları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar
      virüsü , bilgisayar işlemleri veya benzeri elektronik
      sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği
      veya katkıda bulunduğu veya söz konusu program/sistemlerin
      zarar verecek şekilde kullanımından kaynaklanan hasar, kayıp,
      sorumluluk ve harcamalar teminat haricidir.

      Zorunlu poliçeler dışındaki kredi kartı tahsilatlarında

        Maksimum özellikli bir kart ise , Maxipuan: %  0,5
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