DOĞA YANGIN KONUT EŞYA PAKET SİGORTA POLİÇESİ
Tanzim Tarihi : 21.04.2020
Başlama Tarihi: 21.04.2020 -

Tanzim Yeri:
Bitiş Tarihi: 21.04.2021 - Süre: 365

Poliçe / Yenileme No: 69315493 /
Zeyil No:
Sagmer Poliçe No:
Acente Kodu / Tali No / Ünvanı: 203044 / / SİGORTAM.NET SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ A.Ş.
Acente Levha No: BR477-24011
Acente Tel: 0216 636 56 56
Bölge Müdürlüğü: Büyük Müşteriler ve Kurumsal Bölge Müdürlüğü
Bölge Tel :

Sigortalı
MİNE ŞAHİN
ABDULLAH GÜL YENİŞEHİR (HUDUT KOMUTANLIĞI) AP. / 9 MERKEZ AKÇAKALE ŞANLIURFA (UAVT: 3049012408)
Cep Telefonu:538****293
T.C. Kimlik No: 559*****564
Riziko Adresi
ABDULLAH GÜL Bul.
YENİŞEHİR Mah.

Yapı Tarzı : Tam Kagir
UAVT Kodu : 3049012408

Apt: HUDUT KOMUTANLIĞI Sit. Apt No: 75 Daire No:9
MERKEZ / AKÇAKALE / ŞANLIURFA
Bina M2 : 1
Enflasyon Oranı % : 0

TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Teminat Adı

Sigorta Bedeli TL

EŞYA
YANGIN MALİ SORUMLULUK
EK TEMİNATLAR
SEL / SU BASKINI
YER KAYMASI
KAR AĞIRLIĞI & FIRTINA
HIRSIZLIK

6,700.00
1,340.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00

Prim Bilgileri

Net Prim
YSV
Gider Vergisi
Brüt Prim

Tutar

TL

62.75
0.61
3.14
66.50

Kredi Kartı Ödemeleri
21.04.2020
21.05.2020

Tarihinde
Tarihinde

33.25 TL
33.25 TL

Eşya Yangın Poliçesi Özel Şartları:
Doga Sigorta A.Ş., sigorta ettirenin beyanına dayanarak, bu poliçede yazılı sigorta konularını,
karşılarında gösterilen teminatlara karşı, ekli ilişik ilgili Genel Şartlar, Klozlar, İhtarlar ve Özel
şartlar ile yukarıda belirtilen sigorta bedellerine kadar sigorta eder.
Poliçede verilen teminatlar, ilgili Genel ve özel şartlar ile verilen ek teminatlara ait kloz
hükümlerine tabidir. Ek sözleşme ile ve prim karşılığında teminat kapsamına alınabileceği belirtilen
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haller poliçe üzerinde belirtilmedikçe her halükarda poliçe teminat kapsamının dışındadır.
-İş bu sigorta poliçesi, eşyaların bulunduğu binanın yapı tarzının tam kagir (betonarme) olması
durumunda geçerlidir.
-Enkaz kaldırma masrafları teminatı sigorta bedelinin % 4'ü ile sınırlıdır.
-İşbu Sigorta poliçesinde ilgili Genel Şartlar gereğince sigortanın kapsamı, sigorta bedelinin
kapsamı, ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek haller ve kayıplar ve bunlara ait
klozlar ve muafiyetler ile özel şartlar belirtilmiştir. Bu kapsam dışında bırakılmış açıkca yazılmayan
riskler poliçe dönemi içinde en fazla toplam 15.-TL olarak sigortacı tarafından tazmin edilecektir.
-Sigortacının sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi
için sigortalı veya sigorta ettirenin talebi ve sigortacının kabulü esastır.Aksi halde sigorta
sözleşmesi kurulmamış olduğundan sigortacının sorumluluğu olmayacaktır.
-Her bir sel / su basması hasarında, azami 1,500 EUR olmak üzere bina ve eşya sigorta bedelleri
üzerinden % 2 oranında bulunacak tenzili muafiyet bina ve eşya için ayrı ayrı uygulanır.
NOT: İş bu poliçe ile teminat altına alınmış olan eşyalar için eksik sigorta uygulaması
yapılmayacaktır.
Eşyanın Tanımı:
Konutta bulunan sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kimseler ve ev
çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır. Bu kapsama konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi
eklentilerde bulunan eşyalarda dahildir. Nakit para, mücevherat, ziynet eşyaları ve kıymetli evraklar
teminat haricidir.
Not: Motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler, bunların aksesuar ve yedekleri ve bunların içinde
bulunabilecek eşyalar, ticari nitelikteki mal, emtia ve demirbaşlar, eşya kapsamına girmez.
Yangın Mali Sorumluluk:
Yangın, infilak, dahili su, duman,grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
terör teminatlarını kapsar.
Kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı
sorumluluğunda ödenecek tazminat, poliçede yazan bedel ile sınırlıdır.
Ek Teminatlar:
Dahili su, hava taşıtları ve kara taşıtları çarpması, duman, enkaz kaldırma masrafları.
KAR AĞIRLIĞI & FIRTINA
Fırtına,kar ağırlığı.
Sel / Su Baskını Teminatı:
-Her bir sel/su basması hasarında, azami 1,500 EUR olmak üzere bina ve eşya sigorta bedelleri
üzerinden % 2 oranında bulunacak tenzili muafiyet bina ve eşya için ayrı ayrı uygulanır.
Hırsızlık Teminatı:
Hırsızlık teminatı sadece ev ve giyim eşyalarını kapsamaktadır.
- Hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar ( çek vb. Menkul kıymetler ), projeler, planlar, kalıplar,
ticari defterler vb. Belgeler teminat kapsamı dışındadır.
- İkametgah dahilinde bulunan nakit para azami olay başı ve yıllık toplam 100. TL'ile teminata dahil
edilmiştir.
- Ruhsatlı silah, cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi özellik arz eden eşyalar, poliçede
belirtilmediği sürece teminat haricidir. Poliçede belirtilmeleri halinde ise, en az 100.-USD karşılığı
TL. olmak uzere söz konusu eşyaya ait hasar tazminat bedelinin %25'i oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
- Hırsızlık genel şartları çerçevesinde; ev eşyası arasında bulunabilecek sanat ve antika değeri olan
tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür yazı, halı v.b. aksam ve teferruatları da dahil
olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, teyp, pikap, müzik seti,
fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskop, kürk ve ipek halıların
sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya bedelinin %25'i ile sınırlıdır. Kasa yada kilit altında
bulundurmak şartı ile, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, altın, mücevher, değerli
taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedelleri toplamı, toplam eşya bedelinin %10' u ile sınırlıdır.
NOT: Her bir hırsızlık hasarında yukarıda belirtilen muafiyetlere ilaveten 1.000 TL tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
Uyarı:
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-Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta
hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden
(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
- Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Komisyonu'na üyedir.
Prim Ödeme Klozu:
Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin
taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş
olsa dahi sorumluluk başlamaz İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında
ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden
başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş
olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. 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, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder.
Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.
**Hasar ihbarlarınız ve asistans hizmetleri için 7 gün / 24 saat şirketimizin 0(850) 811 51 00 No’ lu
telefonunu arayarak yardım ve yönlendirme hizmeti alabilirsiniz. Asistans hizmeti ve diğer tüm
yardım hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için çağrı
merkezimizin aranması ve teyit alınması gerekmektedir. Teyit alınmayan hizmetler ile ilgili
şirketimizin hiç bir ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.**
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI
Sayın Sigortalımız,
“Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” gereği aşağıda belirteceğimiz yönergeleri
dikkatlice okuyup yükümlülüklerin yerine getirilmesini bilginize sunarız.
Sigortacının yükümlülüğünde olan sözleşmenin kurulmasından önce ve kurulması sırasında sözleşmenin
konusu , teminatları ve diğer özellikleri hakkında ilgililerin haberdar edilmesi hususunda ki
“Bilgilendirme Formları” nı poliçe veya teklif numaranız ve TCKN veya VKN numaralarınız ile
birlikte https://www.dogasigorta.com adresine giriş yaparak Online İşlemler, Poliçe Görüntüleme
ekranları aracılığı ile internet adresinden temin edilebilirsiniz.
https://portal.dogasigorta.com/sube.aspx#PoliceArama linkine giriş yaparak direkt ilgili ekrana
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca tercih edilmesi halinde ;
A-) Genel Şartlar ve Bilgilendirme Formları, poliçenizin sol üst köşesinde yer alan QR kod içinde de
yer almakta olup kod okutma işlemi ile temin edilebilirsiniz.
B-) Bilgilendirme Formlarına şirketimiz internet sitesinde https://www.dogasigorta.com / Önemli
Bilgiler / Bilgilendirme Formu adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz.
https://www.dogasigorta.com/list/bilgilendirme-formu linkine giriş yaparak direkt ilgili ekrana
ulaşabilirsiniz.
C-) Sigorta Genel şartlarına https://www.tsb.org.tr / Mevzuat / Sigortacılık Mevzuatı / Genel Şartlar
adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz. https://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467 linkine
giriş yaparak direkt ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.
İlgili yönetmelik gereği bu uyarı ile sigortacı yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı taraflar
arasında kararlaştırılmıştır.
Hırsızlık Teminatı:
Hırsızlık teminatı sadece ev ve giyim eşyalarını kapsamaktadır.
- Hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar ( çek vb. Menkul kıymetler ), projeler, planlar, kalıplar,
ticari defterler vb. Belgeler teminat kapsamı dışındadır.
- İkametgah dahilinde bulunan nakit para azami olay başı ve yıllık toplam 100. TL'ile teminata dahil
edilmiştir.
- Ruhsatlı silah, cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi özellik arz eden eşyalar, poliçede
belirtilmediği sürece teminat haricidir. Poliçede belirtilmeleri halinde ise, en az 100.-USD karşılığı
TL. olmak uzere söz konusu eşyaya ait hasar tazminat bedelinin %25'i oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
- Hırsızlık genel şartları çerçevesinde; ev eşyası arasında bulunabilecek sanat ve antika değeri olan
tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür yazı, halı v.b. aksam ve teferruatları da dahil
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olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, teyp, pikap, müzik seti,
fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskop, kürk ve ipek halıların
sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya bedelinin %25'i ile sınırlıdır.
Kasa yada kilit altında bulundurmak şartı ile, kıymetli saatler,gümüş ve sair kıymetli maden ile
bunlardan mamul eşya, altın, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedelleri toplamı,
toplam eşya bedelinin %10' u ile sınırlıdır.
Not: Bu tip özellik arzeden eşyaların sigorta bedellerinin yukarıda belirtilen oranları aşması
durumunda, bu tanıma giren eşyaların poliçede belirtilmesi ve ek prim alınması koşulu ile teminata
dahil edilebilir.
SİGORTALI / SİGORTA ETTİREN

DOGA SİGORTA AŞ
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