TEKNE 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
Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından
verilecek Türk Tekne Poliçesi Genel $artlarını, kloz ve özel !artlar ile poliçede yazılı
hususları dikkatlice okuyunuz.
1.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. (sadece nakliyat
sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu sözle!menin kurulmasıyla ba!lar)
2."leride do#abilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (pe!in veya
taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
3.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.
4.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.
5.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.
6.Sigorta süresi sona ermeden tam hasar meydana gelmesi halinde sigortacı primin
% 100 üne hak kazanaca#ından hasar tarihi itibariyle yapılacak poliçe iptallerinde
prim iadesi yapılmaz. Ancak tazminat ödemesine konu olmayan ve aynı paket poliçe
ile temin edilmi! di#er risklere ili!kin prim iadesi gün esasına göre yapılacaktır.
7.Herhangi bir hasar tutarının Sigortacı tarafından KDV dâhil olarak ödenebilmesi için
gerçek ki!i sigortalıların fatura aslını ibraz etmesi, tüzel ki!i sigortalıların ise yansıtma
faturası düzenlemeleri esastır.
8.Poliçe priminiz poliçe düzenleme a!amasında vermi! oldu#unuz bilgiler esas
alınarak belirlenmi!tir. Herhangi bir hasar anında poliçe düzenleme a!amasındaki
beyanınızın gerçe#e aykırılık hali söz konusu olur ise alınması gereken prim ile
alınan prim arasındaki orana göre hasarınızı eksik alabilirsiniz. Bu tür istenmeyen
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