
!EKER KONUT S"GORTASI B"LG"LEND"RME FORMU 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözle!mesine taraf olmak isteyen 
ki!ilere ve sigortadan menfaat sa"layacak di"er ki!ilere, yapılacak sigorta 
sözle!mesine ili!kin önemli bazı hususlarda genel amaçlı 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 $i!li / 
#STANBUL 
Tel : (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83 
 
B. UYARILAR 
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından 
verilecek Yangın Sigortası Genel $artları, Makine Kırılması Sigortası Genel $artları, 
Elektronik Cihaz Sigortası Genel $artları, Hırsızlık Sigortası Genel $artları, Cam 
Kırılmasına Kar!ı  Sigorta Genel $artları, 3.$ahıslara Kar!ı Mali Mesuliyet Sigortası 
Genel $artları, Ferdi Kaza Sigortası Genel $artları, Hukuksal Koruma Sigortası 
Genel $artlarını, klozları, poliçede yazılı hususları ve Özel $artları 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 
hallerde (Borçlar Kanunu Md. 124), primin veya prim taksitinin zamanında 
ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözle!me sona erer. 
 
5. Sözle!menin feshedilmesi halinde, 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 halleri ortaya 
çıkabilir. 
 
7. Sözle!menin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak 
yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren/ sigortalının talebi halinde yenilenecektir. 



Sigortacının rizikoda bir de"i!iklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi 
yenilememe hakkı saklıdır. 
 
8. Sigorta sözle!mesinde yapılacak de"i!iklikler, poliçe eki (zeyl) ile gösterilir. 

 
C. GENEL B"LG"LER 
1. Bu sigortayla a!a"ıdaki teminatlar tarafların anla!masına ba"lı olarak poliçede 
belirtilen limit ve #artlarla sa"lanabilecektir: 
Yangın, yıldırım, infilak, grev, lokavt, karga!alık, halk hareketleri, kötü niyetli 
hareketler ve terör, dahili su, duman, kara ta!ıtları çarpması, hava ta!ıtları çarpması, 
sel veya su baskını, kar a"ırlı"ı, yer kayması, yangın mali mesuliyet ( kom!uluk mali 
mesuliyet, kiracının malike (mal sahibine) kar!ı sorumlulu"u, malik (mal sahibinin) 
kiracıya kar!ı sorumlulu"u ),  enkaz kaldırma, cam kırılması, ikametgah de"i!ikli"i 
masrafları, izolasyon yetersizli"i sonucu olu!an dahili su, ferdi kaza,  3.!ahıs mali 
mesuliyet, hukuksal koruma ve asistans hizmetleri.   
 
2. Tarafların, sigorta genel !artlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak 
üzere ve kar!ılıklı mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel 
!art kararla!tırabilme hakları vardır. 
 
3. Poliçe ile verilen teminatlar dı!ında, a!a"ıda yazılı olan rizikolar –Sigortacının söz 
konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- Sigortacının vermeyi 
kabul etmesi halinde ek prim ödenmesi !artıyla,  poliçede belirtilen limit ve !artlarla, 
teminat kapsamına dahil edilebilir. 
 
Deprem ve Yanarda" Püskürmesi, E!ya, Kıymetli E!ya, Hırsızlık, Kıymetli E!ya 
Hırsızlık,  Elektronik Cihaz, Makine Kırılması ve Kira Kaybı  
 
4. Teminat dı!ı hâller için; Yangın Sigortası Genel $artları, Makine Kırılması Sigortası 
Genel $artları, Elektronik Cihaz Sigortası Genel $artları, Hırsızlık Sigortası Genel 
$artları, Cam Kırılmasına Kar!ı Sigorta Genel $artları, 3.$ahıslara Kar!ı Mali 
Mesuliyet Sigortası Genel $artları, Ferdi Kaza Sigortası Genel $artları, Hukuksal 
Koruma Sigortası Genel $artları, klozları, poliçede yazılı hususlara ve özel !artlara 
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 5 (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 halinde, tazminat ödeme yükümlülü"ü genel ve özel 
!artlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir. 
 



5.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda sigortacı eksper tayin edebilece"i gibi 
sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar Eksperlerinin isim ve 
adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli"inin internet sitesinden 
(http://www.tobb.org.tr ) temin edilebilir. 
 
 
E. TAZM"NAT 
 
1.Sözle!menin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta de"erine e!it olmasına 
dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekle!mesi halinde 
sigortacının ödemeyi taahhüt etti"i teminatın azami tutarıdır. Sigorta de"eri ise, 
sigorta edilen kıymetin gerçek de"eridir. 
 
2.Tazminat ödemesinin söz konusu oldu"u hallerde, sigorta de"eri rizikonun 
gerçekle!ti"i anda belirlenir. Bu durumda sigorta de"eri, rizikonun gerçekle!ti"i anda 
sigortalı kıymetin rayiç de"eridir. Her halükarda sigortacının sorumlulu"u poliçede 
yazılı sigorta bedelini a!amaz. 
 
3.Poliçede yazılı de"erin, gerçek (rayiç) de"erden yüksek olması halinde, a!kın 
sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize kar!ın, sigortacının 
azami sorumlulu"u gerçek (rayiç) de"er ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta 
de"erini a!an miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir. 
 
4.Sözle!menin kurulması sırasında, poliçede yazılı de"erin, rayiç (gerçek) de"erden 
dü!ük tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, 
oransal olarak daha az tazminat öder. 
 
5.Eksik ve a!kın sigorta durumlarından olu!abilecek ihtilafları önlemek için, bilirki!i 
vasıtasıyla tespit edilecek de"er üzerinden sigorta (mutabakatlı de"er) yaptırılabilir. 
 
6. Rizikonun gerçekle!mesi halinde, sigortalı; 
- Sigortacının onayını almadan hasara u"rayan kıymet veya hasar yerinde 
de"i!iklik/tamirat yapmamalıdır. 
-  En geç 5 gün içinde hasara sebep olan kaza veya olayın yerini, zamanını, 
meydana geli! !eklini ve yol açtı"ı genel sonuçları sigortacıya bildirmekle 
yükümlüdür. 
Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, kanun ve genel !artlar 
uyarınca sigortacının ödeme yükümlülü"ü tamamen veya kısmen ortadan kalkmı! 
olur. 

7. Ferdi Kaza, 3.$ahıs Mali Mesuliyet Sorumluluk 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 gerçekle!mesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt etti"i tazminatın 
azami tutarı olacaktır. Sigorta Bedelinin tespit edilmesinde Sigortacının 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. 



 
F. TAZM"NAT ÖDEME KURALLARI 
 
1. Akdedilecek sözle!mede C.1 ve C.3 maddelerinde belirtilen sigorta konuları ve 
sigorta teminatları için uygulanacak muafiyet oran veya tutarları ile uygulama 
ko!ulları poliçede ayrıca belirtilmi!tir. 

* Grev, Lokavt, Karga!alık, Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı için; 
ödenecek tazminat miktarının % 5'i oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı, ödenmesi 
hesaplanan tazminat miktarının % 95’inden sorumludur. 
* Sel veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda 1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla; Sigorta 
Bedeli üzerinden %2 oranında muafiyet uygulanır. Sigortacı hasarın, sigorta bedeline 
uygulanan muafiyet miktarını (1.500-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla) a!an kısmından 
sorumludur. 
* Deprem Teminatına ait hasarlarda; Ev E!yası Sigorta Bedeli üzerinden en az % 5 
oranında, muafiyet uygulanır. 
Sigortalı ve sigortacı bina muafiyet oranının a!a"ıdaki oranlardan biri !eklinde 
uygulanması hususunda anla!abilirler, bu takdirde tarife fiyatlarından belirlenmi! olan 
muafiyet oranının kar!ılı"ında a!a"ıda gösterilmi! oranda indirim yapılır. 
Sigorta Bedeli üzerinden Muafiyet Tarife Fiyatından Yapılacak #ndirim ( % 5 için % 0 
,% 10 için % 20) 
Sigortalı ve sigortacı ev e!yası ile ilgili sigorta bedeli üzerinden uygulanacak muafiyet 
oranının artırılarak % 10 !eklinde uygulanması hususunda anla!abilirler, bu takdirde 
Tarife fiyatlarından % 20 oranında indirim yapılır. 
Sigortacı hasarın, sigorta bedeline uygulanan muafiyet miktarını a!an kısmından 
sorumludur. Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu 
a!an kısmı kar!ılayacaktır. 
 
2.Tam hasar durumunda tazminat; 
•Mutabakatlı de"er yapılmı!sa; Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir.  
•Poliçe beyana göre yapılmı!sa; Yangın Sigortası Genel $artları esaslarınca Sigorta 
Bedelini a!mamak kaydı ile Rizikonun gerçekle!me anındaki rayiç de"er esas 
alınarak ödenecektir. 
 
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz !ekilde sigortacıya ula!masından itibaren makul 
bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat i!lemleri 
tamamlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
$eker Sigorta A.$. 5684 sayılı ‘’Sigortacılık Kanunu’nun” 30. maddesinde 
öngörülmü! olan " Sigortacılık Tahkim Müessesi" ne üye oldu"undan, i! bu poliçeyle 
ilgili ihtilaf vukuunda Tahkime müracaat etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
 
$EKER S#GORTA A.$. 
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171-A/2 $i!li / 
#STANBUL  
Telefon: (212) 373 83 00 Faks: (212) 373 83 83 E-mail: info@sekersigorta.com.tr 
 
 
Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı                             Sözle#meye Aracılık Eden 
"mzası                                                                  Sigortacı veya Acentenin Ka#esi    
Tarih                                                                     Yetkilinin "mzası   

!


