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      İŞYERİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ AYDINLATMA VE 

BİLGİLENDİRME FORMU 
İşbu aydınlatma ve bilgilendirme formu, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere; 
yapılacak sözleşmeye ve sigortacılık ilkelerine ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,  Sigorta 
Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek 
Faaliyetler, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta 
Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik  ve Finansal Sözleşmelere İlişkin  Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliklerine  istinaden hazırlanmıştır. 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER  

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 
Ticaret Ünvanı  : Marsh Sigorta Ve Reasürans  Brokerliği A.Ş. 
Adresi   : Büyükdere cad.Esentepe Mahallesi,No:100/102 k4 Şişli/İstanbul 
Tel & Faks no.  : 0212 355 43 00 / 0212 355 43 30 
MERSIS No   : 0742005038100011 

2. Teminatı veren Sigortacının; 
Ticaret Ünvanı  : Generali Sigorta A.Ş. (http://www.generali.com.tr) 
Esas Faaliyet Konusu : Elementer Sigortacılık 
Adresi   : Dikilitaş Mah. Barbaros Plaza No:113 Beşiktaş İstanbul 
Tel & Faks   : 0850 555 55 55; Faks:  0850 555 55 55;  
e-posta   : generali@generali.com.tr       
Kurumsal bilgiler : Ticaret Sicil No: İstanbul, 252555.  -  

  MERSIS No: 0394000603100017      
   Sermaye: 272.485.821,77 TL 

 

B. UYARILAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER 

1. Poliçe Teminat Kapsamı: Taraf olduğunuz sigorta poliçesinin kapsamı hakkında daha 
ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Yangın ve Hırsızlık 
Sigortası Genel Şartlarını ve Klozlarını dikkatlice okuyunuz. Hasar halinde ödenecek 
tazminatın poliçenizde belirtilen teminatlarla sınırlı olduğunu unutmayınız. 

2. Sigorta priminin ödenmesinin önemi: Sigorta poliçesinin toplam prim tutarı “Teklif” 
belgesinde bulunmaktadır. Sigorta poliçenizde aksine hüküm yoksa Sigortacının sorumluluğu 
primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. 
Aksi halde, hasar halinde Sigortacınız tarafından tazminat ödemesi yapılmayacaktır. İleride 
doğabilecek ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi 
almayı unutmayınız. 

3. Prim ödemesinin yapılmaması/geç yapılmasının sonuçları: İlk taksiti veya tamamı bir 
defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, Sigortacı, sözleşmeden üç ay 
içinde cayabilir. Sigortacı tarafından talep edilmemesi halinde ise 3 ay sonunda sözleşme 
kendiliğinden sona erer. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı 
tarafından gönderilen ihtarda verilen 10 günlük sürenin bitiminde sigorta sözleşmesi başka bir 
ihtara gerek kalmaksızın feshedilmiş olur. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, fesihten sonraki 
günlere isabet eden ödenmiş primler varsa iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik 
prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.  

4. Adres bildirimi: Prim ödememe sebebiyle yapılacak fesih ihtarı dahil tüm bildirimler 
poliçenizde yazılı olan adresinize yapılması esastır. Bu sebeple poliçe üzerinde adresinizin 
tam ve doğru şekilde yazılmasına özen gösteriniz. Ancak Sigorta Ettiren/Sigortalının kayıtlı 
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elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve ihbarlar bu suretle 
de yapılabilecektir. 

5. Doğru beyan yükümlülüğünüz: Sözleşmenin kurulması ve devamı sırasında ve rizikonun 
gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. 
Sigortalanan mal üzerinden sınırlı ayni bir hak var ise bunu ayrıca ve açıkça mutlaka 
Sigortacıya bildiriniz. Aksi takdirde, bu eksik ve yanlışlığın Sigortacı tarafından tespit edilmesi 
halinde, sigortacılık mevzuatı uyarınca, poliçeniz feshedilebilir, tazminat ödeme süresi 
uzayabilir, tazminatınızda indirim yapılabilir veya tazmin talebinizin tamamen reddi hâlleri 
ortaya çıkabilir.  

C-   POLİÇENİZDEKİ TEMİNATLAR:  

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: 
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, 
Terör, Dahili Su, Sel veya Su Baskını, Duman, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları 
Çarpması ve Hırsızlık rizikoları sonucu sigortalı yerde doğrudan meydana gelen maddi ziya 
ve hasarlar.  

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı 
aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.  

3. Teminat dışı hâller için Yangın ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarına ve Klozlara ve Poliçenize 
bakınız.  

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ  

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler için poliçenizi inceleyiniz. Rizikonun 
gerçekleşmesi durumunda derhal ve gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön 
sayfada adres ve telefonları yer alan Sigortacıya başvuruda bulununuz ve sigortacı tarafından 
verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Rizikonun geç bildirilmesinin veya Sigortacı 
tarafından tarafınıza verilen talimatların yerine getirilmemesinin ödenecek tazminatı 
etkileyeceğini unutmayınız. 

2. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu Sigortacıya aittir. 

E. TAZMİNAT 

1. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi 
taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır.  

 
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı 

vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar Birliği ‘nin internet 
sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.  

 
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ  
 

1. İşbu poliçe kapsamında güvence altına alınan bina ve muhteviyat sigorta bedeli, sigortalı 
ve sigortacı aralarında anlaştıkları ve poliçe üzerinde yazan tutar olarak belirlenmiş olup 
sigortacı işbu bedeli aşmayan zararın tamamını ödeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. 
Diğer bir deyişle, risk gerçekleştiği anda yapılacak tazminat ödemesinde eksik sigorta 
uygulaması yapılmayacaktır. 

2. İşbu poliçe kapsamında gerçekleşen kısmi hasarlarda azami sigorta bedeli ödenen 
tazminat tutarı kadar eksilecektir ve takip eden hasarlar işbu eksik bedel dikkate alınarak 
ödenecektir. 

http://www.tobb.org.tr/
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3. Binanın sigortalıya ait olması durumunda Boya, badana - sabit dekorasyon bina sigorta 
bedelinin içerisinde teminata dahildir. Kiracı olunması halinde sadece muhteviyat 
kapsamında oluşabilecek hasarlar için ödeme yapılacaktır. 

4. Binanın sigortalıya ait olması durumunda Ortak kullanım alanları, sigortalının hissesi 
oranında teminata dahildir. 

 
5. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Sigortacıya ulaşmasından itibaren, TTK 

m.1427’de belirtilen şartlar dahilinde 45 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler 
yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. 

6. Sigortacı Generali Sigorta Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde “Sigorta 
Tahkim Komisyonu, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 
Üsküdar İstanbul” adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 6516565 no’lu 
telefondan başvuru yapılabilir. 

 

G. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve ONAY 

Sigortacılık alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde 252555 no ile kayıtlı; 

Emirhan Cad, Barbaros Plaza, No:113 Kat: 13-14 Dikilitaş, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 

0394000603100017 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler VD. 3940006031 vergi no’lu, GENERALİ 

SİGORTA AŞ olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri 

Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, 

saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda 

aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini 

belirtiriz. 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, 

IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses 

ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade 

etmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amaçları 

Kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve 

hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak 

(gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal 

 ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, işlem 

sahibinin bilgilerini tespit etmek veya işlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin 

iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer 

gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak 

tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen 

bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için 

talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğimiz/akdedeceğimiz 

sözleşmenin gereğini yerine getirmek ya da sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra tarafımıza 

iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla 

işlenecektir. 

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları 

Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, 

sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, ana hissedarımıza, yurt içi ve 

yurtdışında faaliyet gösteren Generali Grup şirketleriyle, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek 

http://www.sigortatahkim.org/
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üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, sigortacılık faaliyetinin 

tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörlere 

yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri  

Genel Müdürlük, acenteler, anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri, işbirliği içinde olduğumuz 
üçüncü kişiler, www.generali.com.tr adlı web sitemiz, mobil uygulamamız, 08505555555 numaralı 
çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik 
ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca 
Şirketimizce saklanacaktır. 

 

KVKK’nin 11. Maddesi gereği: 

Şirketimiz web sitesinde https://www.generali.com.tr/iletisim-formu/ adresinde yer alan iletişim 

formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik 

veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde  

öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere 

yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran 

otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 

talep etme hakkına sahipsiniz. 

 
H. YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA YASAL UYARI  

Sigortalı/ Sigorta ettiren / Lehdar / hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde; tarafınıza 

ya da üçüncü şahıslara haksız/hukuka aykırı menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde 

bulunmanız durumunda, sigorta tazminatını eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği 

gibi Türk Ceza Kanunu; Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu 

Uygulamalarda Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca 

aleyhinizde işlem tesis edilebileceğini hatırlatırız.  

I. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ 

Şirketimize ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara 

başvuruda bulunulabilir. 

Generali Sigorta A.Ş. Sigorta Talep ve Şikayet Birimi,  Barbaros Plaza  Emirhan Cad. No:113 

Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon: 0850 555 55 55,Faks: 0850 555 55 55, E-mail: generali@generali.com.tr 

Bu form sigorta teminatının varlığını kanıtlayan bir belge değildir.   

 

İŞBU FORM BİLGİLENDİRME AMACI TAŞIMAKTA OLUP,   POLİÇENİZİ, İLGİLİ SİGORTAYA 

İLİŞKİN GENEL ŞARTLARI VE TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNİ MUTLAKA 

OKUYUNUZ. 

   

Sigorta Ettirenin                                                   Sigortacı veya acentenin 
adı-soyadı imzası                                                   kaşesi ve yetkilinin imzası        

http://www.generali.com.tr/
mailto:generali@generali.com.tr

