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_____________________________________
Sigortalının
Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi
SERKAN
DEMİRBAŞ
İNÖNÜ MAH. 8972/4 SOK.
NO:5/011
ÇİĞLİ/İZMİR
Vergi Dairesi

:

Sigortanın
__________
Yükleme Tarihi
Teklif Tarihi
Teklif Saati
Düzenleme Tarihi
Saati
Yeri

:
:
:
:
:
:

12/09/2020
11/09/2020
14:21
11/09/2020
14:21
İSTANBUL

Vergi Numarası :

________________
Sigorta
Konusu : KOMPLE EV EŞYASI
Sefer
Nakil Aracı
Araç Adedi
Plaka No

: MERKEZ-İZMİRİZMİR
MERKEZ-İSTANBULİSTANBUL
: KAMYON
: 1
: 16AEE01

(TL)
___________________
Sorumluluk Limiti
:
50.000,00
Navlun Bedeli
:
0,00
% 0
Ek Bedel Oranı
:
Azami Sorumluluk Limiti:
50.000,00
Muafiyet Oranı
:: % 0,00
________________________________________
Özel Şartlar
_________
Fiyat
KAMYON KLOZU
0.001334

_________________
Prim (TL)
66,70

Net Prim
:
Gider Vergisi :
:
Brüt Prim

66,70
3,34
70,04

HDI SİGORTA A.Ş., işbu poliçeyle sigortalının beyanına dayanarak, poliçeye
ekli ve poliçe üzerinde yazılı Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, özel şartlar
ve klozlar dairesinde ve gereken ücret ve teferruatın ödenmesi karşılığında,
yukarıda detayı yazılı sigorta konusu yükün nakliyatı sırasında sigortalı
taşıyıcıya düşebilecek mali mesuliyeti, yukarıda belirtilen azami sorumluluk
limitine kadar sigorta eder.
Aşağıda imzası bulunan sigortalı, poliçenin genel ve özel şartlarından ve sair
muhtevasından bilgi edinip, hepsini kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini ve
yukarıda yinelenen bildirimlerinin doğru olduğunu beyan ve ikrar eder.
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TEMİNAT DIŞI HALLER:
1)Sigortalının bizzat kendisinin ve/veya kanuni temsilcisinin ve/veya istihdam ettiği ve/veya kiraladığı kişilerin kasdı veya ağır kusurunun olduğu
hasar ve zıyalar, emniyeti suistimal hasarları,
2)Münhasıran istihap haddinin aşılmasından veya gabari dışı yüklemeden
dolayı meydana gelen her türlü hasar ve zıyalar,
3)Emtianın özelliğine uygun olmayan araçla taşınması, taşımayı yapan aracın
yola, yüke, emtiaya elverişsiz olmasından kaynaklanan hasarlar,
4)Araçtaki bakımsızlık sonucu teknik arızalardan dolayı meydana gelen kaza
nedeniyle taşınan malda oluşabilecek hasar veya zıyalar,
5)Ambalaj kifayetsizliği, istifleme hatası, malın kendi ayıbından kaynaklanan
hasarlar ve fireden kaynaklanacak olan hasarlar,
6)Araç şöförünün alkol veya uyuşturucu madde alarak ve/veya ehliyetsiz ve/
veya gerekli ehliyetnameye haiz olmaksızın aracı kullandığı durumlarda veya
hasarın meydana geldiği kamyonun ruhsatının, şöför ehliyetinin sahte olması
halinde meydana gelen hasarlar,
7)Sigorta konusu yükü taşıyan araçların plaka, motor ve şasi numaralarının
sahte olması veya aracın çalıntı/ikiz araç olması halinde meydana gelecek
her türlü zarar, zıyan, kayıp ve masraflar ile bir suistimal sonucu
taşınan malın alıcıya teslim edilmemesi,
8)Bazı mal çeşitlerinin nitelikleri itibarıyla aşınma, normal fire, çürüme,
kuruma, oksidasyon, paslanma, mutad dışı akma, fare, kurt veya diğer haşere
lerin yapacağı tahribat, malın rengini, görünüşünü, bünyesini ve tadını
etkileyen buharlaşma ve hertürlü salgılar, ısı farkları gibi malın kendi
özrü (aybı zati) veya tabi mahiyetine ilişkin hasar ve zıyaa uğramalarından
doğacak tazminat talepleri,
9)Akıcı, kokucu emtianın diğer emtiaya vereceği zararlar,
10)Taşınan malların özelliğine göre yöresel veya ulusal kural ve geleneklere
uygun olmayan yetersiz ambalajlama, yükün türüne ve özelliklerine göre
istifleme ile ilgili önlemlerin alınmamış olması veya hatalı ve/veya yanlış
istiflemeden (yerleştirmeden) veya yüklemeden kaynaklanan her türlü hasar,
zıya ve masraflar,
11)Harp, harbe benzer hareket, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
kötü niyetli hareketler, sabotaj ve terör rizikoları ve bu hareketlerle
ilgili alınan önlemlerden doğan hasarlara ilişkin tazminat talepleri,
12)Atomik rizikolardan ileri gelen direkt ve dolaylı hasarlar,
13)Taşımada gecikme ve/veya başka bir nedenden dolayı meydana gelen kar kaybı
ve piyasa kaybından dolayı meydana gelen sorumluluk talepleri,
14)Sözleşmede belirtilen istisna emtianın taşınması durumunda oluşabilecek
hasar veya kayıplar,
15)Sözleşmede belirtilen sefer yeri haricinde yapılan taşıma sırasında
oluşabilecek hasar veya kayıplar,
16)Sigorta teminatı yalnızca taşıma esnasında geçerli olup, her türlü depolaS İ G O R T A L I
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ma riskleri teminat haricidir.
17)Taşıyıcının sorumluluğunu gerektirmeyen ve mücbir sebep sayılan haller
(deprem, yıldırım, seylap, dere taşması, köprü, yol ve tünel çökmesi,toprak
ve dağ heyelanı gibi doğal afetler) sonucu meydana gelen hasarlar teminat
dışıdır.
18)Seferin gerektirdiği güzergahın dışına çıkılması sonucu meydana
gelebilecek her türlü hasar, zıya veya masraf teminat dışıdır.
KAMYON KLOZU
İşbu sigorta, kamyon/TIR veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve
çarpışması neticesinde taşınan yükün uğrayacağı zıya ve hasarlar sonucu
sigortalı taşıyıcıya düşebilecek mali mesuliyeti temin eder.
Taşıyıcının sorumluluğunu gerektirmeyen ve mücbir sebep sayılan haller
(deprem, yıldırım, seylap, dere taşması, köprü, yol ve tünel çökmesi, çığ,
toprak ve dağ heyelanı gibi doğal afetler) sonucu meydana gelen hasarlar
teminat dışıdır.
Sigorta, yükü taşıyan kamyon/TIR ya da treylerin göl veya denizdeki
nakillerinde de Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları gereğince şamildir.
Emtianın, taşıma aracı çarpmaksızın tek başına köprü veya üst geçitlere
(veya benzer yerlere) çarpması sonucu hasarlanması poliçe teminatı dışındadır.
Yükleme, Boşaltma, Aktarma Rizikoları Hariçtir.
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.2003 cl.370 inc.Endorsement
(Enstitü Radyoaktif Kirlenme, Kimyasal, Biyolojik, Biyokimyasal ve Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu 10.11.2003 cl.370 (Zeyili Dahil))
Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 a (1994)
(Nükleer Enerji Rizikoları İstisna Klozu NMA 1975 a (1994))
Seepage and Pollution Exclusion Clause (01.01.1987)
(Sızıntı ve Kirlenme İstisna Klozu (01.01.1987))
İran ile yapılacak ithalat/ihracat sevkiyatları ve İran'dan Türkiye dışındaki
bir ülkeye veya Türkiye dışındaki bir ülkeden İran'a yapılacak olan transit
taşımalar teminat haricidir.
Yurtiçi taşımaların başlangıç/bitiş sevkiyatının İran olması durumunda,
ilgili sevkiyata verilen teminatımız başlangıcından itibaren geçersiz
sayılacak olup taşıma için sigortacının herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır.
İşbu poliçe ile verilen teminat, taşımayı yapan nakliyecinin tüzel
kişiliği haiz olması şartıyla geçerlidir. Fiili taşımayı şahıs nakliyecinin
yapması halinde, ilgili taşıma organizasyonunu tüzel bir nakliyecinin
yapıyor olması yeterli olacaktır.
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-İş bu sigorta sözleşmesi ile kapsam dahiline alınmış riskler ile, kapsam dışı
bırakılmış risklerin yer aldığı T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca
onaylı Sigorta Genel Şartlarını ve Klozlarını poliçeyle birlikte teslim aldım.
-----------------------------------------------------------------------------Prim Ödeme Yeri
İşbu poliçede kararlaştırılan sigorta prim borcu TTK 1432 hükmü hilafına,
sigortacının ve/veya acentenin iş merkezi adresinde ve/veya onlara ait
hesaplara tediye suretiyle ödenir.
-İş bu sigorta sözleşmesi tarafların fiziki olarak yüz yüze gelmediği bir
süreçte tanzim edilmiş olup, sözleşmenin/poliçenin kurulmasından önce ilgili
tarafa elektronik ortamda iletilen teklifname ekinde bilgilendirme formu
gönderilmiş ve ayrıca bu formun sigortalı/sigorta ettiren tarafından
incelenerek imzalanması ve şirketimize iadesi hususu hatırlatılmıştır. Ayrıca
TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının
verilmemesi hâlinde, sigorta ettirene, sözleşmenin yapılmasına on dört gün
içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Sigorta ettirenin bu sürede itiraz
hakkını kullanmaması halinde sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış
sayılmaktadır. Bu bakımdan iş bu sözleşmeye bir itirazınız olup olmadığını
yukarıda belirtilen süre içinde bildirmenizi aksi takdirde aydınlatma
/bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğini veya yerine getirilmiş
olmasa da itiraz etmeyeceğiniz yönündeki iradenizi ortaya koymuş
sayılacağınızı belirtiriz.
S İ G O R T A

B İ L G İ L E N D İ R M E

F O R M U

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye,yapılacak
sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
14.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı
: HDI Sigorta A.Ş. (http://www.hdisigorta.com.tr)
Adresi
: Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6
34734 Kadıköy İstanbul
Tel & Fax no
: 0216 600 60 00 / 0216 600 60 10
E-mail
: hdisigorta@hdisigorta.com.tr
Hasar İhbar Hattı: 0850 222 8 434
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B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep
halinde sigortacı tarafından verilecek Üçüncü
Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile kloz ve özel
şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk
taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi
gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça,
sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde
(peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmanız. Ödeme belgelerinizin HDİ Sigorta A.Ş. orjinal makbuzu olmasına dikkat
ediniz.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin
kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin
veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın
sözleşme sona erer.
5. Yıllık primli abonman şeklinde tanzim edilen sözleşmelerde, sözleşmenin
kanuni sebeplerle feshedilmesi halinde; sigortacının
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden,
kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine
bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi; sigortacının
tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden
hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar
ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek
sigortacıya ödenir.
6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun
gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi
vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir,
tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya
çıkabilir.
7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigorta ile Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel
Şartları'nın 1-b maddesi ile kullanılan kloz ve özel
şartlar çerçevesinde ve taraflarca belirlenecek azami limit/limitler
dahilinde, Türkiye sınırları içinde, kendisine ait
ve/veya kiraladığı araçlarla tek tip veya parsiyel (muhtelif yüklerden
oluşan) yük taşımacılığı yapan sigortalının, yükü
taşımak üzere teslim alğı andan teslim edinceye kadar geçecek süre içinde
poliçe teminatı kapsamında değerlendirilecek bir
olay/hasar sonucu yükün uğrayacağı hasar, kayıp veya zararlarla ilgili
olarak sigortalıya yüklenebilecek yasal (mali)
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sorumluluk teminat altına alınır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı
bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel
şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
3. Poliçe ile verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı
olan rizikolar -sigortacının söz konusu teminatları
verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek
sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.
* Yükleme, aktarma, boşaltma,
* Aşağıdaki şartlara bağlı olarak hırsızlık,
- Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
- Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle
girilerek,
- Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya
anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre
yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
- Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.
Hırsızlık teminatı aşağıdaki istisnalara tabidir.
- Taşıtın başıboş bırakılması sonucu taşınan yükün tamamının çalınması,
kaybolması veya ortadan yok olması teminat dışıdır.
- İster sigortalının özmal aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan
yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından
kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti
suistimal) teminat dışıdır.
- Tüm konaklamaların mutlaka güvenlikli ve bekçili ve daimi gözetim
altında bulunan park sahaları ya da 24 saat açık benzin
istasyonlarında yapılması, aracın kısa süreli terk edilmesinden önce
araç sorumlusunun herhangi bir hırsızlığı önlemek
amacıyla gereken tüm emniyet tedbirlerini almış olması şarttır. Aksi
halde her nevi hırsızlık hasarı teminat dışıdır.
* Islanma,
* Emniyeti suistimal,
4. Teminat dışı haller için Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
Genel Şartları ile kloz, özel şart ve poliçede
sayılacak olan istisna hükümlerine bakınız.
(Genel Şartları www.hdisigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.)
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve
belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz. (www.hdisigorta.com.tr adresinden de temin
edebilirsiniz.)
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, derhal, gerekli bilgi ve belgelerle
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birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda
bulununuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar
çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu, genel ve özel
şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta
ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından
serbestçe tayin edilebilir. Ekspertiz ücreti eksperi tayin eden tarafça
ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden
(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedeli (azami sorumluluk limiti)
herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın,
taraflar arasında serbestçe belirlenir. Bu bedel veya limit taşınan
emtianın değeri kadar olabileceği gibi istenecek daha
yüksek veya daha düşük bir değer de olabilir.
Teklif veya poliçede yazılı azami sorumluluk/teminat limitleri, rizikonun
gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi
taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.
Bu limit her halükarda yürürlükteki konvansiyon, kanun ve mevzuattaki üst
limitlerle sınırlıdır.
2. Bu sigorta türünde, sigorta değeri ile sigorta bedelinin (azami sorumluluk
limiti) eşit olması gerekmez.
Bu sigorta türünde eksik sigorta esası uygulanmaz.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Sözleşmenin kurulması sırasında rizikonun cinsine bağlı olarak tarafların
muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı
vardır. Bu durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede
belirtilecektir.
Zarar, poliçede yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan
kısmı karşılayacaktır.
2. Tam hasar durumunda sigortacının sorumluluğu temin edilen azami sorumluluk
limiti ile sınırlıdır. ınırlıdır.
Bu limit her halükarda yürürlükteki konvansiyon, kanun ve mevzuattaki üst
limitlerle sınırlıdır.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından
itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından
gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. HDI Sigorta A.Ş. tahkim sistemine üyedir.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda
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yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.
Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Adres

: Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6 34734
Kadıköy İstanbul
Telefon: 0216 600 61 21
Faks: 0216 600 61 07
E-mail: sikayet@hdisigorta.com.tr
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel
verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri kapsamında HDI Sigorta
A.Ş. tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede,
sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin
sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem
yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda
veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen
bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri
kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı
iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek
üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek
hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, bölge müdürlükleri, çağrı merkezi, internet şubesi,
dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm
kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan
program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı
bankalar ve diğer 3.kişiler de d hil olmak üzere çeşitli yöntemlerle
toplanabilecektir.
Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun'da
sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun un 7'nci maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
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haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin
HDİ Sgorta A.Ş. tarafından işlenmesine açıkça rıza gösteriyorsanız aşağıda
yer alan "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyiniz.
[] Kabul Ediyorum
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
HDI Sigorta A.Ş. nezdinde tarafıma düzenlenecek poliçe kapsamında ilettiğim
ve HDI Sigorta A.Ş. tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak
kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama,
avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, bilgilendirme yapılması
ve başkaca sigorta ürününün tanıtılması, pazarlanması ve satışı da dahil
olmak üzere, tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine
ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, HDI Sigorta ve acenteleri ve
sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi,
HDI Sigorta A.Ş. ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS,
resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon,
faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim
kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme,
tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim
zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında,veri, ses, görüntü vesair her
türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve
beyan ederim.
[] Kabul Ediyorum
[] Ret Ediyorum
Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün
itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme
Formunun güncellenmesi gerekebilir.
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