ASANSÖR SORUMLULUK S!GORTASI B!LG!LEND!RME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren ki!iye yapılacak
sözle!meye ili!kin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözle!melerinde Bilgilendirmeye "li!kin Yönetmeli#e
istinaden hazırlanmı!tır.
A. S!GORTACIYA !L!"K!N B!LG!LER
1.Sözle!meye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :
2.Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı: $EKER S"GORTA A.$. (www.sekersigorta.com.tr)
Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 A/2 34394
$i!li/"STANBUL
Tel : (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için talep hâlinde sigortacı tarafından
verilecek Asansör Kazalarında Üçüncü Ki!ilere Kar!ı Sorumluluk Sigortası Genel
$artlarını, poliçede yazılı özel !artları ve klozları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin,
poliçenin teslim edildi#i an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi
kararla!tırılmadıkça, sigortacının sorumlulu#u ba!lamaz.
3. "leride do#abilecek birtakım ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (pe!in veya
taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, ‘mutlaka’, ‘kesin’ gibi ifadelerle kesin vadenin kararla!tırıldı#ı
hâllerde (Borçlar Kanunu Md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında
ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözle!me sona erer.
5. Sözle!menin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumlulu#unun devam etti#i
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. Sözle!menin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle!mesi
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde,
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabilir.
C- GENEL B!LG!LER
1. Bu sigortayla a!a#ıdaki teminatlar tarafların anla!masına ba#lı olarak
sa#lanabilecektir: Sözle!me ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanım amacı,
ta!ıma kapasitesi ve bulundu#u yerin adresi poliçede gösterilen asansör veya
asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü ki!iler
tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları poliçede yazılı sigorta bedeline kadar
temin edilir. Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması hâlinde
hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı avukatlık ücreti dâhil dava
masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında i!tirak eder.
2. Tarafların, sigorta genel !artlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak
ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel !art kararla!tırabilme hakkı vardır.
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3. Teminat dı!ı hâller için Asansör Kazalarında Üçüncü Ki!ilere Kar!ı Sorumluluk
Sigortası Genel $artlarına ve poliçe özel !artları ile istisnalarına bakınız.
D. R!Z!KONUN GERÇEKLE"MES!
1. Tazminat ba!vurusu için gereken bilgi ve belgelere ili!kin listeyi, poliçenin
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekle!mesi durumunda be! i! günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya ba!vuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket
ediniz.
4. Rizikonun gerçekle!mesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZM!NAT
1. Sigorta bedeli (teminat limitleri) poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekle!mesi
hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt etti#i tazminatın azami tutarıdır. Bu
bilgilendirme formuna konu olan sözle!menin sigorta bedeli (teminat limitleri) sigorta
ettiren tarafından belirlenerek sigortacıdan talep edilmi!tir. Sigorta bedelinin tespit
edilmesinde sigortacının bir etkisi ve sorumlulu#u bulunmamaktadır. Sigorta ettiren
tarafından belirlenen ve rizikonun gerçekle!mesi durumunda sigortacının tazmin
etmekle yükümlü olaca#ı azami teminat miktarının kar!ı kar!ıya kalınabilecek olası
tazminat taleplerini tam olarak kar!ılayacak miktarda olmasına dikkat edilmelidir.
Sigorta bedelinin sigorta ettirene kar!ı ileri sürülecek tazminat talepleri kar!ısında
yetersiz kalmasından do#acak sorumluluk tamamıyla sigorta ettirene aittir.
2. Rizikonun gerçekle!mesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebilece#i gibi
sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden
tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli#i’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
F. TAZM!NAT ÖDEMES!
1.Aktedilen sözle!mede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen !ekli ile uygulanır.
2.Tam hasar durumunda tazminat; poliçede yazılı sigorta bedeli (ki!i ba!ına ve / veya
olay ba!ına teminat limiti) ile sınırlı olarak ödenecektir.
3.Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz !ekilde sigortacıya ula!masından itibaren azami
15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat i!lemleri
tamamlanacaktır.
4.Sigortacı;
(X) Tahkim sistemine üye ( ) Tahkim sistemine üye de#il
G. "!KÂYET VE B!LG! TALEPLER!
Sigortaya ili!kin her türlü bilgi talepleri ve !ikâyetler için a!a#ıda yazılı adres ve
telefonlara ba!vuruda bulunulabilir.
Sigortacı, ba!vurunun kendisine ula!masından itibaren 15 i! günü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
Adres: $EKER S"GORTA A.$.
Sigorta Talep ve $ikâyet Birimi, : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok
No.171 A/2 34394 $i!li/"STANBUL
Telefon: (212) 373 83 00 Faks: (212) 373 83 83 E-mail: info@sekersigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı
!mzası
Tarih

Sözle#meye Aracılık Eden
Sigortacı veya Acentenin Ka#esi
Yetkilinin !mzası !
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