124 HSBC KASKO SİGORTASI BİLGİ FORMU
Değerli Müşterimiz,
Şubemiz aracılığı ile düzenlenmiş olan kasko poliçenizin hayırlı olmasını diliyoruz. Poliçeye dahil edilen ve ek
olarak alabileceğiniz teminatlar, bu teminatlara ait özel ve genel şartlar ve limitler, işbu Bilgi Formunda ve
poliçe üzerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Aşağıda yer alan rizikolar, ilgili genel şartlar ile poliçede ve bu belgede yer alan limit ve özel şartlarla
sigorta poliçesi kapsamına dahil edilmiştir:
• Çarpma/Çarpılma/Devrilme, yanma, çalınma, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, sigara ve benzeri madde yanıkları, yetkili
olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara
gelen zararlar,
grev - lokavt, halk hareketleri ve terör, deprem , sel/su baskını, kıymet kazanma tenzili
istisnası, hasar ek belge düzenlenmesi, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza, hukuksal koruma, enflasyon koruma
klozu; sadece otomobil ve kamyonet kullanım tarzlı araçlar için: anahtar kaybı, acil yardım, kişisel eşya, mini
onarım.
Ek prim ödenmesi durumunda isteğe bağlı ilave edilebilecek teminatlar aşağıdadır:
•Orjinal olmayan ses ve görüntü cihazları ve aksesuarlar, yeni değer klozu (sadece sıfır km. otomobil ve
kamyonet kullanım tarzlı araçlar için), yurtdışında meydana gelen zararlar.
İki nüsha ve 5 sayfa olarak düzenlenmis olan bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat saglayacak diğer
kişilere, yapılacak sigorta sözlesmesine iliskin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek
amacıyla14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüge giren 6102
SayılıTürk Ticaret Kanununun "Aydınlatma Yükümlülügü alt baslıklı 1423. maddesinin birinci fıkrasına ve
13.03.2015 tarih ve 29294 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama
Esasları Yönetmeliği'ne istinaden hazırlanmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1423 no'lu maddesi geregi; Sigortacı, isbu bilgi formu/teklifname/poliçenin teslimi ile,
sigorta ettiren/sigortalı/lehdara karsı, gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse bu yönde düzenleme yapan
ilgili yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında öngörülen aydınlatma ve bilgie yükümlülüğünü yerine getirmistir.
Taraflar arasında kurulacak sigorta sözlesmesine iliskin tüm esaslı bilgiler, sigorta
ettirenin/sigortalının/lehdarın hak ve yükümlülükleri, özel olarak dikkat edilmesi gereken hükümler, gelişmelere
bağlı bildirim yükümlülükleri ve sair esaslı tüm hususlar, sigortacı tarafından bildirilmiştir. GULF Sigorta
A.Ş. İşbu metnin okunmamasından doğacak hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

A. SİGORTACIYA/ACENTEYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin, aracının;
Ticaret Ünvanı
Adresi
Tel & Faks No

:
:
:

2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı
Adresi

: GULF SİGORTA A.Ş.
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 K:4-5
AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768 Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 400 2 400 (Tel) & (0216) 575 97 77 (Faks)

B. UYARILAR

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları,
Motorlu Kara Taşıt Araçları İhiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası
Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını ve poliçede belirtilen özel şart ve klozlarda yer
alan hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, sözleşme yapılır
yapılmaz ve poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi
kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödemeyi yaptığınızı ispat edebileceğiniz belgenizi almayı unutmayınız.
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4. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı
veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre
sonunda, sözlesmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta
sözlesmesi feshedilmis olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan
doğan diğer hakları saklıdır.
5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçeklesmesi durumunda sigortacıya
eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat
miktarında indirime gidilebilir veya tazminat ödeme borcu ortadan kalkabilir.
6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettigi 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.
7. Sigorta süresi sona ermeden tam hasar meydana gelmesi halinde sigortacı primin % 100' üne hak
kazanacaktır.
8. Poliçe priminiz poliçe düzenleme aşamasında vermiş olduğunuz bilgiler esas alınarak belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanununun 1435. Maddesi gereğince sigortalının sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan
yükümlülüğüne uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Herhangi bir hasar anında poliçe düzenleme
aşamasındaki beyanınızın gerçeğe aykırılık hali söz konusu olur ise tazminat ödeme borcu kalkabilir yahut
tazminat miktarında indirime gidilebilir. Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için poliçe üzerindeki
riziko ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz.
9. Herhangi bir hasar anında sunmus olduğunuz evraklarda sahtecilik, yanlıs beyanda bulunmak suç teşkil
edeceğinden doğru ve eksiksiz bilgi veriniz.
C. GENEL BİLGİLER

2. Bu sigorta Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları dahilinde ve poliçede belirtilen teminat
limiti içinde temin edilmiş olup İlgili Genel Şartların "Sigorta Teminatının Kapsamı" ve "Teminat Dışında
Kalan Haller" bölümünde belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.
Poliçe üzerinde belirtilmek kaydı ile, Paket Kasko Sigortası içerisinde verilen Ferdi Kaza ve İhtiyari
Mali Sorumluluk teminatları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Motorlu Taşıt Araçları İhtiyari Mali
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dahilinde ve poliçede belirtilen limitler içinde temin edilmiş olup,
Genel Şartların "Sigorta Teminatının Kapsamı" ve "Teminat Dışında Kalan Haller" bölümünde belirtilen
hususlara göre düzenlenmiştir.
Teminat Kapsamı :
1-) Kasko Sigortası Teminat Kapsamı : Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve
karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş
makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda
belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve
harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,
devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c ) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan
kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Teminat, poliçede belirtilmek
şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.
Teminat Adı

Teminat Tutarı

a. Araç Teminatı (KASKO)
b. Artan Mali Sorumluluk (MADDI/BEDENI AYRIMI OLMAKSIZIN)
c. Ferdi Kaza

Rayiç Değer
50,000.00 TL

- Ölüm Sürekli Sakatlık
- Tedavi Masrafları
- Gündelik Tazminat (Kazaen)
d. Hukuksal Koruma
e. GLKNHH,Terör
f. Deprem,Yanardağ Püskürmesi-Toprak KaymasıFırtına-Dolu-Yıldırım

27,500.00 TL
500.00 TL
1.00 TL
g. Sel ve Su Baskını
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5,000.00 TL
Rayiç Değer Rayiç Değer
Rayiç Değer
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h. Sigara ve benzeri maddellerin teması ile meydana
gelen yangın dışındaki zararlar
i. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen
zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya
çektirilen araçlara gelen zararlar
j. Kemirgen ve Diğer Hayvanların Verecekleri Zararlar
k. Kıymet Kazanma Teminatı
l. Kişisel Eşyalar
m. Anahtar Kaybı
n. Anahtar Kullanılarak Araç Çalınması

o. Enflasyon Koruma
p. Hasar Ek belgesi teminatı
q. Hasarsızlık Koruma Teminatı
r. GULF Yardım Teminatı (Asistance
Hizmeti)
s. GULF Mini Onarım Teminatı
t. Hatalı Akaryakıt Dolum Teminatı
Prim Teklif Tutarı
Poliçe Brüt Primi
Poliçe Tahsil Yöntemi

Rayiç Değer
Rayiç Değer

Rayiç Değer
Rayiç Değer
1,000.00 TL
1,300.00 TL
Rayiç Değer

Rayiç
Rayiç
Rayiç
Asistance Sözleşmesinde Belirtilen Limitlere

Değer
Değer
Değer
Kadar

Mini Onarım Sözleşmesinde Belirtilen Limitlere Kadar
2,500.00 TL

:
:
:

Kasko Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller : Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.5
"Teminat Dışında Kalan Haller" maddeleri ve poliçe üzerinde belirtilen özel şart ve klozlara bakınız.
2-) İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı : Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın
kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve umumi hükümlere göre aracın işletenine terettüp
eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası
hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
Teminat Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası - Teminat Dışı Kalan Haller :
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali sorumluluk Sigortası Genel Şartları Madde.3 de "Teminat Dışında
Kalan Haller" kısmı ve poliçe üzerinde belirtilen özel şart ve klozlara bakınız.
3-) Ferdi Kaza Sigortası Teminat Kapsamı : Bu teminat,Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde
verilmiş olup, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca
inilip binilirken, vukuu bulacak bir kaza neticesinde araçta seyahat eden şoför ve yolcuların Yaşam kaybı
ve Sürekli Sakatlık hallerini, ihtar hükümleri dairesinde temin eder. Sigortalının kaza sonucunda
çalışamayacak duruma düşmesinin doktor tarafından belirlenmesi durumunda kendisine poliçede yazılı
Gündelik Tazminat (Kazaen) poliçede belirtilen azami süre esas olmak üzere kısmen çalışabilecek duruma
geldiği güne kadar ödenir.
Ferdi Kaza Sigortası - Teminat Dışında Kalan Haller :
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde.5 de " Teminat Dışında Kalan Haller" kısmı ve poliçe üzerinde
belirtilen özel şart ve klozlara bakınız.
2. Tarafların, Sigorta Genel Şartlarına ek olarak özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Poliçe
üzerinde belirtilen "Özel Şartlar" , "Klozlar" ve "İstisnalar" bölümünü dikkatle okuyunuz.
İstisnalar:
Kiralık amaçlı kullanılan/kullandırılan araçlara teminat verilmemektedir. (Sigortalanan araç, kar amaçlı
olarak kiraya verilir ise teminat haricidir)
Pertten toplama araçlara teminat verilmemektedir.
Aşağıda belirtilen araç türleri için teminat verilmemektedir :
Hatlı Çalısan Minibüs, Taksi ve Ücretli yolcu taşıyan araçlar, İnşaat makinaları, Kiralık otomobiller
(Sigortalanan araç kar amaçlı kiraya verilir ise de teminat haricidir), Karavan, Dağıtım Araçları
(gazete,içecek,sigara,posta..vb.), Antika Araçlar, Eğlence Endüstrisine ait Araçlar, Belediye araçları,
Çöp Arabaları, Kamu Taşıtları, Yarış Arabaları, Zırhlı Araçlar, Çiftlik Araçları, Hummer Jeep.
3. Poliçeniz üzerinde belirtilen özel klozlar var ise detaylı bilgi için kloz açıklamalarına bakınız.
Asağıda belirtilen teminatlar, ilave primle teminat kapsamına dahil edilebilir. Teklifinizde, bu isteğe
bağlı teminatların kabulü halinde, ek primle ve poliçe üzerinde belirtilmesi suretiyle kapsam altına
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alınacaktır.
İsteğe Bağlı Teminatlar:
• Anahtar Kaybı : Genel Şartların A-4 maddesi 4/11 ve 4/12 fıkraları gereği Anahtar Kaybı teminatı isteğe
bağlı olarak teminata dahil edilebilecektir.
• İş Kaybı : Bir işyerinde, Bağ-Kur veya SSK'ya bağlı olarak çalışan Araç Sahibi için "İş Kaybı"
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teminatı verilmektedir. Seyahat esnasında araç içi trafik kazası olması şartıyla ve sadece araç sahibi
(ruhsat sahibi) olan sürücü için geçerlidir. Poliçede alınan Ferdi Kaza teminatına bağlı olarak
verilmektedir.
Olay Başına 15 gün muafiyet uygulanmaktadır. Araç içerisindeki yolcular teminat kapsamı dışındadır.
Gündelik ödenecek tazminat tutarı 90 gün ile sınırlıdır. Teminat sadece, Şahıs adına kayıtlı olan "Hususi
Oto","Kamyonet" ve "Minibüs" ler için verilmektedir. Tüzel müşteriler için bu teminat verilmemektedir.
• Tedavi Masrafları Teminatı : Poliçede alınan Ferdi Kaza teminatına baglı olarak verilmektedir. Teminat,
Sadece Araç Sürücüsü için geçerlidir. Yolcular teminata dahil değildir.
• Muafiyet : Poliçede, isteğe bağlı olarak %1 muafiyet seçeneği verilebilir. %1 Muafiyet seçeneğinin
kullanılması halinde, poliçe priminden indirim yapılmaktadır. Poliçenin %1 muafiyetli olarak düzenlenmesi
halinde, herbir kasko hasarında sigorta bedelinin %1'i ödenecek tazminat tutarından indirilir. Şu kadar
ki, indirilecek muafiyet olay başına hasar tarihindeki 100 USD karşılığı TL'dan az olamaz.
• Yurtdışı Teminatı : Bu teminatın dahil edilmesi halinde poliçede seçilen süre için ve yine poliçede
belirtilen ülkelerde özel şartlara uygun olarak kasko teminatı
sağlanabilmektedir.
• İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı kapsamında manevi tazminat talepleri
Yukarıda belirtilen maddeler genel uygulamalar olup her bir sigorta poliçesi için Şirketimizce ayrı
değerlendirme yapılmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için poliçenizi dikkatlice inceleyiniz.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere iliskin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip

veya hasar anında, ihbarı müteakip sigortacınızdan temin ediniz.
2. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiğiniz tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde gerekli bilgi ve
belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan Sigortacıya başvuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Sigorta konusu
araç üzerinde Sigortacı'nın onayı olmaksızın herhangi bir değişiklik veya onarım gerçekleştirmeyiniz.
Aksi takdirde söz konusu davranışlar tazminat miktarında azalmaya sebep olabilecektir.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, poliçe genel ve özel Şartları çerçevesinde tazminat ödeme borcu
sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT

1. Sigorta Şirketi aracı, kasko teminatı kapsamında hasar tarihi itibarıyla poliçede belirtilen şekilde
hesaplanan rayiç değerine kadar teminat altına alır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında
gerçekleşecek rizikolarda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar poliçede verilen teminat limitleri
ile sınırlıdır. Ferdi Kaza Sigortasında tazminat poliçede yer alan sigorta bedeline göre ödenir. Yeni
eğer Klozu çerçevesinde teminat altına alınmış araçlara ilişkin hükümler saklıdır.
2. Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkısında standart donanım olarak monte edilmiş
kasa, ses, iletişim ve görüntü cihazları ile aksesuarlar için eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.
Yukarıdaki tanımın dışında kalan her türlü opsiyonel donanım, aksesuar ve taşınan emtia poliçede bedeli
belirtilmiş olmak kaydıyla sigorta kapsamına dahil edilir ve bu değerler için eksik/aşkın sigorta
uygulanır.
3. Kasko Sigortası Teminatı için Ses ve görüntü cihazları ve araç üzerindeki ilave olunan diğer
cihazlara ilişkin olarak ödenen hasar tazminatı kadar bu cihazlara ilişkin sigorta teminatı sona
erecektir. Teminatınızın devam edebilmesi için lütfen sigortacınızla temasa geçiniz.
4. Herhangi bir hasar tutarının Sigortacı tarafından KDV dahil olarak ödenebilmesi için gerçek kişi
sigortalıların fatura aslını ibraz etmesi, tüzel kişi sigortalıların ise yansıtma faturası düzenlemeleri
esastır.
5. Sigorta ettiren/sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı
bulunmakta olup, bu yönde taleplerinin olması halinde atama kendileri tarafından www.sbm.org.tr
adresinden Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teşkil edilen"Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden
yapılabilecektir. Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin bu sistem
dışındaki eksper atama talepleri değerlendirilmeyecektir.Sigortacının ayrıca eksper atama hakkı saklı
olup eksper atama hakkını kullanıp kullanmayacağını "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden
bildirecektir.
F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI

1. Aktedilecek sözleşmede muafiyet ( veya sigortalı ile zararın paylaşılması manasına gelen koasürans )
olup olmadığına dikkat ediniz. Zarar, yukarıda ve poliçe üzerinde yazan muafiyet ve/veya koasürans
miktarının/oranının üzerinde ise, sigortacı, muafiyet ve/veya koasürans'ı asan kısım üzerinden tazminat
ödemesi yapacaktır.
2. Tam hasar durumunda tazminat;
Yurt dışından gümrüksüz olarak getirtilen araçlarda (yabancı uyrukluların kullandığı), tam hasar
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durumunda Yurt Dışı Alış Fatura Bedeli esas alınarak ödenecektir. Her
halukarda, Poliçe üzerinde
belirtilen muafiyet ve/veya koasürans'ı aşan kısım üzerinden ödeme yapılacaktır.
3. Sigortacı hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın
eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü
içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun
bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır.
Mevzuattaki Genel Şartlar degistiginde yeni Genel Şartlar'da öngörülen süre geçerli olacaktır.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir.Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.

h.GULF-FAALİYET KONUSU MUAFİYETİ :
Bu sigorta poliçesinde Kullanım Tarzı HUSUSİ otomobil olarak beyan edilmiş olan sigortalı
araç, hiçbir şekilde Kiralık Araç (Rent-a-Car),Uzun Süreli Kiralama veya taksi/dolmuş ya
da korsan taksi olarak tabir edilen kanuni olmayan taşımacılıkta veya sürücü kurslarında
eğitim aracı, patlayıcı-parlayıcı-yanıcı madde taşıyan araç, para nakil aracı, ambulans,
hasta nakil aracı, itfaiye aracı olarak kullanılamaz. Ayrıca İlaç Firmaları ve Ecza
Depolarına ait araçlar, Kurye-Kargo-Lojistik firmalarına ait araçlar, her türlü Dağıtım
Faaliyeti yapan firmalara ait araçlar (tekel, gazete, posta, vb.),Hazır Beton Firmalarına
ait araçlar ile Hafriyat firmalarına ait araçlara teminat verilemez.
Sigortacı
Ticaret Ünvanı: GULF SİGORTA A.Ş.
Sicil No: 857584
Sicile Kayıtlı Olduğu Yer: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi / No: Büyük Mükellefler / 8710523623
Mersis No: 0871052362300018
Şirket Merkezi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4/2 K:4-5 AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768
Ümraniye İstanbul
Web Adresi: www.gulfsigorta.com.tr
Telefon: 444 1 244 - 0216 400 2 400
Faks: 0216 575 9777
email: iletisim@gulfsigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin

Sigortacı / Acente

Adı Soyadı

:

Kaşesi

:

İmzası

:

İmzası

:
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