GARANTİ PLUS 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, 28.10.2007
tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.
DİKKAT!...İŞ BU FORM T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜM MAL SİGORTALARINI KAPSAR
NİTELİKTE GENEL BİR BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ
İÇEREBİLİR. BU DURUMDA İSE İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL VE GENEL ŞART DÜZENLEMELERİ ESAS ALINMAK GEREKİR.
BU NEDENLE LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
DİKKAT !..İŞBU FORM, TARAFLARCA İMZA EDİLMİŞ OLSA BİLE, TARAFLAR ARASINDA AYRICA BİR TEKLİFE KONU
EDİLMİŞ VE/VEYA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SONLANMIŞ OLMADIKÇA, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEKİLDE BİR TEKLİF VEYA
SÖZLEŞME ANLAMINA GELMEZ.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
Adresi
: Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Ataşehir/İstanbul 34750
Tel & Faks no. : Tel: (0216) 556 66 66 Faks: (0216) 556 67 77
2. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı :
Adresi
:
Tel & Faks no. :
B.

UYARILAR

(İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek, Makine Kırılması Sigortası
Genel Şartlarını, ilgili klozlar ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitli ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi
gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu durum
aynı zamanda sigorta teminatının ileri bir tarihte başlayacak olması durumunda da geçerlidir.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı
unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md.
124), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde fesih nedenine bağlı olarak, 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. (Tam ziya halinde prim iadesi olmaksızın
sigorta teminatı sona erer.)
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6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya
yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde poliçe sigortacı tarafından iptal edilebilir, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya hiç alamama hallerinin oluşabilecektirSözleşmenin kurulması halinde
düzenlenecek poliçe, vermiş olduğunuz bilgiler esas alınarak hazırlanacaktır. Poliçe üzerindeki riziko ile ilgili bilgileri
dikkatlice okuyup doğruluğundan emin olunuz, varsa gerekli düzeltmeleri yaptırınız.
7. Sigorta sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler zeyilname ile gösterilir.
8. 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 halleri ortaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yanlış
Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
9. Sigortalı, işbu bilgilendirme formuna konu sigorta ürünü kapsamında, poliçenin yürürlükte kaldığı süre içerisinde
kendisi için sağlanacak hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla; sigortalı adı - soyadı, T.C. kimlik numarası ve/veya
vergi kimlik numarası, posta kodu, araç şasi numarası, plaka, acente bilgisi, poliçe numarası, poliçe geçerlilik tarihleri,
bunlara ilişkin değişiklikleri, Allianz Sigorta A.Ş.'nin ilgili sigorta poliçesi kapsamındaki iş ortakları ile paylaşmasını
kabul etmiş sayılır. Paylaşılan bilgiler tamamen sigortalıya verilen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olup,
kampanya, promosyon ve tanıtım amacıyla kullanılmayacaktır.
C.

GENEL BİLGİLER (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)
1. Bu sigortayla Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları, ilgili klozların hükümleri ile özel şartlar çerçevesinde;
Bu poliçe münhasıran, aşağıda yazılı olan arıza tanımı paralelinde ve doğrudan doğruya kusurlu parçalardan veya
tesadüfi bir gizli kusurdan kaynaklanan arızaları teminat altına almaktadır. Harici olayların neden olduğu arızalar
teminat kapsamı dışındadır.
Arıza : Mutat kullanım sonucu, araçta ilgili genel şartlar ve özel şartlarda belirtildiği şekilde meydana gelebilecek
mekanik ve elektronik zararlardır.
Sigortacıya sözleşmenin müzakeresi ve kurulması aşamasında iletilmiş olan ve sözleşmenin kurulması halinde
poliçenin ve teklifinizin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve
değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde
temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten husule gelen
maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat veya ikame masrafları temin edilir.
Sigortanız kapsamında sağlanan teminatlar için lütfen poliçenize/teklifinize bakınız.
2. Teminat kapsamına alınan araçlar;
- VW, Skoda, Seat ve Audi marka araçlar için 2 yıllık (crafter için 3 yıl) üretici garantisi verilen araçlar
- İlk tescil tarihinden itibaren 24 ay (crafterlar için 36 ay) içinde sigorta başvurusu yapılan araçlar
- 5.9 tona kadar ve tanzim tarihinde 100.000 km. nin altında olan tüm motorlu taşıtlar (binek araçları ve hafif ticari
taşıtlar);
- Benzinli, dizel, hibrit (melez) veya gazlı olarak imal edilmiş motorlu taşıtlar;
- Türkiye?de kayıtlı motorlu taşıtlar.
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3. Sigorta Teminatının geçerli olacağı süre ve coğrafi bölge,
- Hususi veya ticari kullanım tarzındaki araçlarda, aracın satış fatura tarihini takiben 2/3 yıllık fabrika garanti süresinin
dolmasını takip eden, 1 yıl (kısaca +1 yıllık teminat olarak anılacaktır)
veya
- Aracın satış fatura tarihini takiben 2/3 yıllık fabrika garanti süresinin dolmasını takip eden 2 yıl (kısaca +2 yıllık
teminat olarak anılacaktır)
veya
- Aracın satış fatura tarihini takiben 2 yıllık fabrika garanti süresinin dolmasını takip eden 3 yıllık (kısaca +3 yıllık
teminat olarak anılacaktır) süredir.
İşbu poliçe ile verilen teminatlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışında meydana gelecek
hasarlar poliçe teminat kapsamı dışındadır.
4. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak
suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.
Garanti Plus Sigorta poliçesi, Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları gereği doğan ek teminatları içermez. Lütfen
poliçeniz üzerindeki özel şartları dikkatle inceleyiniz.
5. Teminat dışı hâller için Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarına ve poliçe özel şartlarına bakınız.
5.1 Aşağıda tanımlanan aksamlar, teminat kapsamı dışındadır.
Üretici tarafından onaylanmamış parçalar
Periyodik bakım ve servis kapsamında değiştirilmesi gerekliliği üretici tarafından belirlenmiş parçalar
Değiştirilmesi teknik sebeplerle gerekmediği ve tazminat konusu ile doğrudan nedensel ilişkide olmadığı sürece
ateşleme ve ısıtma bujileri
Tazminat konusu doğrudan nedensel ilişkide olmadığı sürece yağ, yağ filtresi ve antifriz gibi sarf malzemeleri
Debriyaj ve disk fren balatası, fren kampanası, fren diski, fren takozu, lastikler
Ticari araçlar için teknik donanım ve kasaları
Montajı fabrika tarafından yapılmamış parçalar; örneğin radio ve CD çalarlar, CD değiştirici, anten, tüketici
elektroniği, navigasyon sistemi, telefon ve telefon kiti, ses ve görüntü sistemleri, kamp malzemleri, ofis
malzemeleri, veri taşıyıcıları (DVD, CD_ROM) gibi taşınabilir ve taşınmaz mallar
5.2 Aşağıda belirtilen hasarlar sonucu oluşan arıza(lar) ve işler teminat kapsamı dışındadır.
Karoser, boya, paslanma ve aşınma hasarları
Genel ve özel şartlarla teminat altına alındığı belirtilen bir parçanın bozulması ile doğrudan nedensel ilişkisi
olmadığı sürece yakıt sistemindeki kirlilik dolayısıyla doğan zararlar
Teminat kapsamında olan bir hasarın teminat kapsamında olmayan bir parçaya vereceği dolaylı zarar
Taşıma, çekme, park, yerleştirme, kiralık araç, iş kaybı ve ferdi kaza, ölüm veya sorumluluk ve maddi hasarlar gibi
dolaylı masraflar
Periyodik servis ve bakım işleri
Rot balans ve dingil genişliği ayarları
Genel ve özel şartlar kapsamındaki tamirlerle doğrudan nedensel ilişkisi olmadığı sürece test, programlama,
ölçme ve ayarlama işleri
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5.3 Teminat kapsamına alınmayan araçlar;
Aşağıda tanımlanan araçlar, Audi, VW, Skoda ve Seat marka olsa dahi, işbu poliçe kapsamına alınmamaktadır.
?0 (sıfır) km? satışından itibaren tüm bakım, servis ve onarım hizmetleri; üreticinin Türkiye koşullarını göz önünde
bulundurarak belirlediği periyodik aralıkta düzenli olarak, gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip servisler
tarafından yapılmamış araçlar ve yapılan işlemlerin müşteri tarafından fatura ile belgenemediği araçlar. (fatura
içeriğinde, kullanılan parçalar, yağlar ve sarf malzemeler kodları ve tanımları ile birlikte yer almalıdır).
Motor gücü ya da torku,tahrik dişlisi ya da motor kontrolünde gerçekleştirilen modifikasyonlar yoluyla (tuning ya
da chip tuning) artırılmış taşıtlar;
Geçici olarak da olsa firmalar ve/veya bireysel işletmeler tarafından ücret karşılığında ticari yolcu taşımacılığı için
kullanılan (Okul ve servis amaçlı personel taşımacılığı yapan araçlar hariç) ya da ticari olarak kiralanmış taşıtlar;
Sürücü kursu, kurtarma ve polis aracı olarak kullanılan araçlar, otomotiv sektöründeki bir firmaya tescilli araçlar.
Üretici tarafından iki/üç yıllık garanti sunulmamış araçlar;
Tam ziyanın ardından yeniden onarılan araçlar.
Periyodik olsun, olmasın, bakım ve onarım hizmetleri, gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip servisler tarafından
verilmemiş araçlar.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE
SAKLIDIR.)

1. Tazminat başvurusu için gereken asgari bilgi ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz. Hasarın oluş şekli, tipi ve niteliğine göre sigortacınız sizden ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini alınız ve
gecikmeksizin içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya ve/veya
VW grup yetkili servislerine başvuruda bulununuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Zaruri haller dışında hasar konusu yer veya mallarda bir değişiklik yapmayınız.
5. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren
sigortacıya aittir.
TAZMİNAT (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli,
poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami
tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.
2. Tazminat tutarı, aracın hasarın oluştuğu tarihteki rayiç değeri ile sınırlı olacaktır.
3. Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigorta değerinden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu
durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu yeni ikame bedeli üzerinden
hesaplanacak tazminat tutarı ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iades
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük tespit edilmesi hâlinde
eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer
üzerinden sigorta (mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
6. Teminat süresi içinde birden fazla arızanın meydana gelmesi halinde, sigortacı tarafından verilecek azami tazminat,
aracın poliçede yazan bedelini aşamaz.

E.
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F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE
SAKLIDIR.)

1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları için lütfen poliçenize / poliçe kitapçığınıza
bakınız, sigortacınıza muafiyet koşullarına dair detayları sorunuz.
Poliçede bir muafiyet belirlenmişse, bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte olup
sigortalı tarafından karşılanacaktır. Her bir hasarda, poliçe ve eklerinde yazılı muafiyet, bulunacak tazminat
tutarından indirilecektir. Talep edilen tazminat miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigor
2. Tamiri kabil hasar ve ziya (kısmi hasar) halinde : Tazminat tutarı -ikame olunan yedek parçaların yeni bedelleri,
mahallinde cari iş saatleri tarifesine göre işçilik masrafları var ise normal nakliye masrafları (uçak hariç) sökme ve
montaj masrafları, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil olarak makine veya tesislerin hasardan hemen
evvelki hal ve şartlarına getirilmesi için gerekli bedelden ibarettir. Tamirat dolayısiyla eski parça yerine yeni parça
konulması sebebiyle tazminattan indirme yapılmaz. Tekrar faydalanılması mümkün olan parçaların (sovtajın)
bedeli tazminattan indirilir.
3. Hasarla ilgili olarak herhangi bir ilave veya ilave mahiyetinde tadilat ve geliştirme masrafları bu poliçe kapsamına
dahil değildir.
4. Tam hasar durumunda tazminat, ilgili muafiyetler de dikkate alınarak; rizikonun gerçekleşme anındaki yeni ikame
bedeli üzerinden Makine Kırılması Sigortası genel şartlarının ilgili hükümlerinde belirtilen tenzilatlar da dikkate
alınarak ödenecektir.
5. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı
tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
6. Sigortacı, Tahkim sistemine üyedir.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. 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 Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 34662 , Altunizade / İSTANBUL
Telefon: 444 45 46 Faks: : (0216) 556 67 77 E-mail: info@allianz.com.tr
Sigorta ettiren/sigortalı tarafından bildirilen ve işbu poliçede yazılı adresler doğru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta
ettiren/sigortalının adresini doğru veya tam olarak bildirmemiş olması veya poliçedeki hatalı veya eksik adresin
düzeltilmesi veya poliçedeki adres değişikliği için sigortacıya yazılı olarak bildirimde bulunmamış olması durumunda,
poliçe üzerinde yazılı adrese gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalıya yapılmış geçerli bir tebligat olarak kabul
edilir ve tüm sonuçları ile hüküm ifade eder.
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.
Ticari Yaptırımlar Klozu
Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya
herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan bir
yaptırıma, yasağa veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık'ın veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari
veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş
sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o menfati sağlamakla yükümlü sayılmayacaktır.
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?Taraflar; sigorta ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin Sigortacıve/veya
acenteniz tarafından kendisine sözlü ve/veya mesafeli satış yöntemi ile yapılan açıklama üzerine, sigorta ettiren
seçmiş olduğu ürün üzerinden ayrıca işbu formdaki içerik ve detayda bir bilgilendirmedir sigortacı ve/veya acentesi
tarafından yapıldığını kabul ve beyan ile, işbu formu. ............ tarihinde imza altına almışlardır.?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri
ve bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Allianz Yaşam ve
Emeklilik A.Ş. (tamamı "Allianz Grubu" olarak anılacak) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı
çerçevede, sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik 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 ve
bireysel emeklilik 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, Allianz Grubu şirketleri, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, sigorta ve
bireysel emeklilik 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 dahil 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 hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin Allianz Grubu tarafından işlenmesine açıkça rıza
gösteriyorsanız aşağıda yer alan "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyiniz.

Kabul Ediyorum

Tarih, sigortacı veya
acentenin kaşesi ve imzası

Tarih, sigorta ettirenin adısoyadı imzası

MKE.BF.05.TR(0)

6/6

