ZORUNLU DEPREM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen
ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin
önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden
hazırlanmıştır.
DİKKAT!... T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜM MAL SİGORTALARI
İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖRNEK FORMA DAYANARAK HAZIRLANAN İŞBU FORM GENEL BİR
BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ
İÇEREBİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL VE GENEL ŞART
DÜZENLEMELERİ ESAS ALINIR. BU NEDENLE LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL VE
GENEL ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Teminatı Veren Sigortacının;
Ticaret Unvanı:
Adresi :
Tel / Faks :
Mersis No :
E posta :

Allianz Sigorta A.Ş. (Sigortacı)
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Ataşehir/
İstanbul 34750
(0216) 556 66 66 / (0216) 556 67 77
0800001327000012
info@allianz.com.tr

Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acentesinin;
Ticaret Unvanı :
HSBC BANK A.Ş.
TÜRKİYE, İstanbul 34394, Şişli, Esentepe MAH. Büyükdere Caddesi
Adresi :
NO:128
Tel / Faks :
2123764000 / 2122674794
E posta :
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B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından da
verilebilecek Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları ile -poliçe üzerinde belirtilen Özel
Şartları (klozları) veya varsa poliçe kitapçığını- dikkatlice okuyunuz.
2. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya
taksitle) ödemeye dair belgeyi almayı ve saklamayı unutmayınız.
3. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği 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.
4. 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 hâlleri ortaya çıkabilir.
5. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk
değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla
sigortacılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezinden (SBGM),
Sosyal Güvenlik Kurumundan ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse
konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuata yetkilendirilen merciler ile
paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
6. Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde
tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme
sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yanlış
Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
7. Teminat dışı hâller için ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI'na bakınız.
8. Tapu'da ticarethane olarak kayıtlı taşınmazlar ve tamamı ticarethane olarak kullanılan
binalardaki taşınmazlara Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.
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9.Poliçenizin varlığını ve bilgilerini https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/searchPolicy
linki üzerinden kontrol edebilirsiniz.
10. Lütfen poliçede yazılan bilgilerinizi kontrol ediniz ve https://www.dask.gov.tr ana
sayfasında bulunan "Bilgilendirme ve Uyarılar" bölümünü mutlaka okuyunuz. Ayrıca, geçerli
poliçenizi bu adresten her zaman kontrol edebilirsiniz.
11. Poliçede bilgileri bulunan sigortalı meskenin brüt yüzölçümü, yapı tarzı, bina inşa yılı,
adresi, geçmiş depremlerde hasar durumu bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Aksi
durumda, eksik veya gerçeğe aykırı bildirim sebebiyle eksik tazminat ödemesi yapılabilir.
12. Sigorta ettiren/sigortalının geçmiş depremlerdeki orta veya daha ağır hasar durumunu
kasıtlı olarak beyan etmediği anlaşıldığı takdirde DASK veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi,
riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.
13. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı
olarak inşa edilen, tadil edilen veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, yetkili kamu kurumları
tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ve mesken olarak kullanıma uygun olmayan,
bakımsız, harap veya metruk binalar sigortanın kapsamı dışındadır.
14. Genel şartlar uyarınca, her bir hasarda sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet
uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet tutarını aşan kısmından sorumludur.
Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen hasarlar tek bir
hasar sayılır.
15. DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar.
DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 20/01/2021 tarihinden itibaren bütün yapı
tiplerinde 268,000.00 TL'dir. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden
inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta
bedeli) - azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla - meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı
tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını
aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir.
Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
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16. DASK, sigortalı/sigorta ettirenin beyanı doğrultusunda bu poliçede yazılı olan bağımsız
bölümü/meskeni, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları doğrultusunda azami yukarıda
yazılı sigorta bedeline kadar sigorta eder.
17. Sigorta poliçesi priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk
taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödemesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi
kararlaştırılmadıkça, DASK'ın sorumluluğu başlamaz.
18. Sigorta Genel Şartlarını http://dask.gov.tr/mevzuat-genel-sartlar.html adresinden
indirebilir veya info@dask.gov.tr adresine e-posta göndererek talep edebilirsiniz.
C. GENEL BİLGİLER
1. 18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu"
gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki
bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak
inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya
verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
2. Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu
meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı
hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları,
istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar,
bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil
olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından
teminat altına alınmıştır.
3. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
• 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası
olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
• Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve
mezralarda yapılan binalar,
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• Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
• Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit
edilen binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak
inşa edilen binalar,
• Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak
kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
4. Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller
• Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve
işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
• Manevi tazminat talepleri,
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan
hasarlar,
• Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle
zamanla oluşan zararlar.
5. Sigorta Bedelinin Tespiti
Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca
yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı" nda belirlenen metrekare bedeli ile
aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan
tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde
"Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı" nda belirlenen azami teminat tutarından çok
olamaz.
6.Aşkın Sigorta
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Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli
aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan DASK, sigorta bedelini
indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.
7. Muafiyet
Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın
bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması
açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır.
8. Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda linki yer alan Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.dask.gov.tr
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Konutunuz/dairenizde deprem hasarı meydana gelmesi durumunda en kısa sürede, DOĞAL
AFET SİGORTALARI KURUMU'na (ALO DASK 125 veya DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası
poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesine) başvuruda bulununuz.
2. Bildirim esnasında, doğal afet sigortaları tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket
ediniz.
E. TAZMİNAT
Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarının doğru olduğuna dikkat ediniz.
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ödenecek
azami tutar poliçe üzerinde yazılı sigorta bedelinden fazla olamaz.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ulaşmasından
itibaren mevzuat ve ilgili genel şartta öngörülen azami süre içinde Kurum tarafından gerekli
incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
2. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tahkim sistemine üyedir.
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G. SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, FESİH VE İPTALLER
DASK bu sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin, rizikonun gerçek durumunu bildiren beyanına
dayanarak yapmıştır. Sözleşmenin düzenlenmesi aşamasında, sigortalının veya sigorta
ettirenin, meskenin brüt yüzölçümü, yapı tarzı, adresi, geçmiş depremlerde hasar durumu gibi
bilgilerde gerçeğe uygun olmayan beyanı halinde aşağıdaki hükümler uygulanır.
Sigortalının veya sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde DASK’ın
sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda, DASK veya aracı kılınan
ilgili sigorta şirketi durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içerisinde prim farkının ödenmesini
sigorta ettirenden talep eder.
Gerçeğe aykırı beyan hali, depremden sonra öğrenilmişse, tazminat, alınan prim ile alınması
gereken prim arasındaki orana göre ödenir.
Sigortalının veya sigorta ettirenin geçmiş depremlerdeki orta veya daha ağır hasar durumunu
kasıtlı olarak beyan etmediği anlaşıldığı takdirde DASK veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi,
riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.
Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik yapması
halinde DASK veya aracı kılınan ilgili sigorta şirketi sözleşmeyi feshedebilir.
Aynı yer için birden fazla zorunlu deprem sigortası yaptırılmış olduğunun ya da C.3 maddesi
uyarınca sigorta kapsamı dışında kalan bir yere yanlışlıkla Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
düzenlendiğinin sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi durumunda, zorunlu deprem
sigortası sözleşmesi, başlangıcından itibaren İptal edilir ve primin tamamı sigorta ettirene iade
edilir.
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Diğer taraftan, sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içerisinde, sigorta konusu yerin
sigorta sözleşmesi kapsamındaki durumlar dışında kalan bir nedenle ortadan kalkması ya da
sigortalı yerin sigorta kapsamı dışına çıkması hallerinde, bu durumun sigorta ettiren tarafından
belgelendirilmesi kaydıyla, sigorta sözleşmesi, bildirimde bulunulan tarihten itibaren geçerli
olmak üzere iptal edilir. Bu durumda, sözleşmenin iptal tarihi ile başlangıcındaki bitiş tarihi
arasındaki süreye isabet eden prim tutarı sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edilir.
H. 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.
ADRES : Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Ataşehir/İstanbul 34750
Tel: 0850 399 99 99 Fax: 0216 556 67 77 E-Mail: info@allianz.com.tr
OTO-DIŞI SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında
veri sorumlusu sıfatıyla Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve
özel nitelikli kişisel verileriniz, sigorta teklifleri ve sigorta sözleşmeleri kapsamında, şirketimiz
Allianz Sigorta A.Ş. (“Allianz”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:
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Kişisel Verileriniz; (kimlik, iletişim, sigorta konusu menkul/gayrimenkul bilgileri, banka hesap
bilgileri, müşteri işlem bilgileri , finans kayıtları, meslek bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar,
hukuki işlem kayıtları) ve
Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; (poliçe kapsamında gerekli olduğu durumda tazminat
aşamasında ceza mahkumiyeti, grup sigortalarında sigorta ettirenin dernek, vakıf veya
sendika olduğu durumlarda üyelik bilgileri) aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda
işlenebilecektir.
a) Tazminat aşamasında ihtiyaç halinde ceza mahkumiyeti bilgileri ve grup sigortalarında
sigorta ettirenin dernek, vakıf veya sendika olduğu durumlarda üyelik bilgileri, Kanun’un
6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Kanunlarda öngörülen hallerle sınırlı olarak;
b) Sigorta poliçesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim
ve teminatların belirlenebilmesi, poliçeden kaynaklanan hakların kullanılması ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, poliçe iptal ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci
fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
şartına dayalı olarak;
c) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili
kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kimlik
doğrulamasının yapılması, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, sigorta sözleşmesi
hakkında bilgilendirme ve ihbarların yapılması, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla
işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
şartına dayalı olarak;
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d) Sigortacının tazminat sorumlusuna rücu haklarının kullanılması, sigorta poliçesinin
primlerinin tahsil edilebilmesi, prim iadelerinin yapılabilmesi, tazminat değerlendirmesi
yapılabilmesi, hak sahiplerinin giderlerinin karşılanması, anlaşmalı ve yetkili kurumlara
ödeme yapılması ve tazminatın ödenmesi amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci
maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;
e) Sigorta reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin
planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları ile sigortacının Destek Hizmetleri Yönetmeliği
uyarınca sigortalıya ve hak sahiplerine sunduğu hizmetler bakımından destek hizmet
aldığı firmalar ve tedarikçiler ile yapılan bilgi paylaşımları, Kanun’un 5’inci maddesinin
2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına
dayalı olarak;
işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :
Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), , sigorta şirketlerinden, aracılardan, fiyat karşılaştırma
platformları ile hizmet sağlayıcı şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum
ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, başvuru ve bilgilendirme
formlarından, dijital kanallardan, internet sitesinden, çağrı merkezinden sözlü, yazılı veya
elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve
güncellenmektedir.
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3. Kişisel Verilerin Aktarılması :
Kişisel verileriniz sigorta prim ve tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
bankalara/ finansman şirketlerine;
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri
çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli takip
işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz
gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM), anlaşmalı ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile mevzuat
hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; reasürans ve koasürans işlemlerinin
yürütülmesi amacıyla yurt içinde (ve açık rızanızın olması halinde yurt dışında) faaliyet
gösteren sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerine; poliçe tanzimi, yenilenmesi ve tazminat
ödeme işlemlerinin takibi amacıyla yetkili acenteler/brokerlere, aktüeryel değerlendirme
yapılmak üzere aktüerlere, eksperlere, istihbarat şirketlerine, tazminat talebi ile ilgili görüş
almak amacıyla uzmanlara; poliçe ve sözleşme taraflarına; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin
sunulabilmesi amacıyla topluluk şirketleri, iştiraklere, acentelerine; sigorta faaliyetlerini
yürütmek ve poliçede taahhüt edilen asistans, danışmanlık içerikli ek hizmetleri yerine
getirmek üzere hizmet alınan destek hizmeti sağlayıcılara ve tedarikçilere mevzuatın izin
verdiği ve gerektiği ölçüde aktarılabilecektir.
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden,
www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzsigorta@hs02.kep.tr üzerinden yazılı
olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.
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Yukarıda yer alan Oto-Dışı Sigorta Sözleşmelerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma metnini inceledim, okudum, anladım.
Ad – Soyad :
İmza :
Onay metni :
(Varsa) Yurt dışı reasürans faaliyetlerimizin ifası amacıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli
kişisel verilerinizin, poliçenin yurt dışında yerleşik reasürans şirketi ile paylaşılmasını
onaylıyor musunuz?

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

Ad-Soyad :
İmza :
TANITIM ve PAZARLAMA İÇERİKLİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve
aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuat çerçevesinde “açık rıza”nızın olması halinde; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin
sunulabilmesi için, sözleşme taraflarından veya sigorta aracılarından, hizmet sağlayıcı
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şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği
veri tabanlarından, formlardan, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan
yollarla temin edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Allianz Sigorta A.Ş. ile topluluk
şirketleri, iştirakleri ve acenteleri, hizmet sağlayıcıları tarafından; SMS, MMS, telefon, faks,
otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından tanıtım ve
pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.
6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower
Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden,
www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzsigorta@hs02.kep.tr üzerinden yazılı
olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin
İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; Allianz
Sigorta A.Ş., topluluk şirketleri, iştirakleri ve acenteleri tarafından pazarlama ve tanıtım
amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?
Dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü
ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.
Onaylıyorum

Onaylamıyorum

Ad-Soyad :
İmza :

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Müşteri
İmzası

Mesafeli olarak
onaylanmıştır
21 Eylül 2021 16:57:30
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