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SİGORTALI / SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ

ADI SOYADI/ÜNVANI

: İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI

ADRES

: ERGENEKON MH. CUMHURİYET CADDE SAFIR APARTMANI 203 NO:1 POSTA KODU : 34000 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
: ****0032268

TCK/VERGİ DR. -NO

______________________________________________

RİZİKO BİLGİLERİ

MENFAATDAR

: KANUNİ VARİSLERİ

ÇALIŞMA ŞEKLİ

MESLEĞİ

: DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANE VE
KLİNİKLERİ

KİŞİ SAYISI

______________________________________________

: ZİHNİ+BEDENİ
: 9232

PRİMLER VE VERGİLER
TOPLAM NET PRİM

:

87.923,81

TL

GİDER VERGİSİ

:

4.396,19

TL

BRÜT PRİM

:

92.320,00

TL

_____________________________________________________________________________________________

TEMİNATLAR

SİGORTA BEDELİ(TL)

FERDİ KAZA ÖLÜM TEMİNATI
FERDİ KAZA SÜREKLİ SAKATLIK
OLAY BAŞINA VE YILLIK LİMİT
FERDİ KAZA TEDAVİ MASRAFLARI
GÜNDELİK TAZMİNAT(GÜNLÜK LİMİT)
FERDİ KAZA DEPREM TEMİNATI

NET PRİM(TL)

15.000,00
15.000,00
5.000.000,00
1.500,00
3,75
15.000,00
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KOŞULLARI

TAKSİTLER

Pesinat :
1. Taksit:
2. Taksit:
3. Taksit:
4. Taksit:
5. Taksit:
6. Taksit:
7. Taksit:

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME MİKTARI (TL)

07/08/2020
07/09/2020
07/10/2020
07/11/2020
07/12/2020
07/01/2021
07/02/2021
07/03/2021

11.540,00
11.540,00
11.540,00
11.540,00
11.540,00
11.540,00
11.540,00
11.540,00

ÖLÜM/SS
15.000,00 TL
TEDAVİ MASRAFLARI
1.500,00 TL
GÜNDELİK TAZMİNAT :
75,00 TL
GÜNDELİK T. YILLIK
15.000,00 TL
YILLIK POLİÇE LİMİTİ 5.000.000,00 TL
DEPREM DAHİL
7 GÜN 24 SAAT DAHİL
IRAK VE AFG. HARİÇ TÜM DÜNYA DAHİL
*** Hasar İhbarı için 7/24 telefonlarımız : 0850 737 70 70
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CARPAL TÜNEL CERRAHİ TEDAVİ DAHİL
TENİSÇİ DİRSEĞİ CERRAHİ TEDAVİ DAHİL
TETİK PARMAK CERRAHİ TEDAVİ DAHİL
TETİK P. - CARPAL T. - TENİSÇİ D. İSTİRAHAT TEDAVİ DAHİL
SİGORTALI LİSTESİ ŞİRKET DOSYALARINDA MEVCUTTUR.

TEMİNAT KAPSAMI :
CORPUS SİGORTA A.Ş.'nin, sigortalının beyanına dayanarak düzenlediği bu poliçe ile, sigorta süresi içinde, meydana
gelecek kazalar nedeniyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararları ilişik ferdi kaza sigortası genel şartları ile poliçe ve
eklerinde yer alan özel şartlar ve klozlara tabi olarak prim ve teferruatının ödenmesi kaydıyla poliçede belirtilen teminat
limitlerine kadar temin eder.
FERDİ KAZA TEMİNATI ÖZEL ŞARTI
İşbu teminat ile sigortalının ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde vefat etmesi veya sürekli sakat kalması durumu
poliçede belirtilen limitler ile teminat altına alınmıştır. İşbu teminat Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda yer
alan koşullar, limitler ve muafiyetler dahilinde sunulmaktadır.
1. VEFAT TEMINATI: İşbu Ferdi Kaza teminatı ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir
sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak
sahiplerine ödenir.
Kaza Sonucu Ölüm Klozu:
Bu teminat 15 yaşını doldurmamış küçükler ve 65 yaş üzeri kişiler için verildiyse, defin masraflarını karşılamak üzere
1.500 TL ile sınırlıdır.
2. SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI: İşbu Ferdi Kaza teminatı ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza
tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve
daimi maluliyetin kat'i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları' nın
8.B Maddesinde gösterilen oranları çerçevesinde sigortalının kendisine ödenir.
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu:
15 yaşını doldurmamış sigortalının sürekli sakatlığı halinde; sigortalıya verilmesi gereken sürekli sakatlık tazminatı,
hayatta kalması halinde poliçede belirtilen limit 10 yıl süre ile eşit ödenmek üzere yıllık gelire çevrilir. Sigortalının 10 yıllık
süreyi tamamlamadan 15 yaşını doldurması durumunda ise bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir. 65 yaşından
büyükler için teminat verilirse sürekli sakatlık teminatı vefat teminatının %10'u ile sınırlıdır. Poliçede belirtilen sürekli
sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten
itibaren ilgili kişi için münfesih olur.
İşbu poliçede aksi belirtilmediği sürece 16-65 yaş aralığı için teminat verilmiştir.
TEDAVİ MASRAFLARI KLOZU :
İşbu Ferdi Kaza teminatı ile temin edilen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş
doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede
belirtilen sigorta bedeline kadar karşılanır. Tabii veya sun'i sabit dişler için kaza neticesinde gereken protez tedavi
masrafları poliçe teminatlarında belirtilen bedele kadar güvence altına alınmıştır.
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9) FERDİ KAZA DEPREM TEMİNATI
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6/f maddesinde belirtilen (zelzele) deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
sonucu çıkabilecek hallerde sigortalı veya sigortalıların maruz kalacakları zararları poliçede yazılı teminat ve limitler
dahilinde temin eder.
ÖZEL ŞART
-Bir kaza durumunda Sigortalı tüzel kişilikse, zarar görenin iş yerinde çalıştığı SGK kayıtları ile veya resmi maaş bordrosu
ile ispat edilecektir.
FERDİ KAZA SİGORTASI İSTİSNALARI
1. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 4."aşağıdaki haller kazadan sayılmaz" başlıklı maddesinde belirtilen hallerden
doğacak tüm zararlar sigorta teminatı dışındadır.
2. "Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5' te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır. İşbu poliçe üzerinde
aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında
meydana gelecek olan kazalar teminat haricidir;
*İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar (İnşaat ve montaj poliçelerine bağlı olarak kesilen poliçelerde bu istisna
geçerli değildir)
*Profesyonel Sporcular
*Yüksek yerlerde çalışanlar(Anten kurucuları, cam silenler vb.)
*Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı
*TSK personeli
*Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar
*Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve kullanan yerlerde
çalışanlar
*Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar
*Polis ve silahlı güvenlik elemanları
*Haddehane çalışanları
*Yüksek ısıya karşı çalışanlar,
*Radyoaktif kirlenmeye maruz kalacak işlerde ve ortamlarda çalışanlar,
*Tehlikeli sayılabilecek sporlar ile uğraşanlar (kayak, dağcılık, at biniciliği, rafting, derin deniz dalışı, tüplü/serbest dalış,
paraşüt/yamaç paraşütü, motosikletçiler dövüş sporları vb.)
*Yer altı inşaat ve tamirinde çalışanlar (kuyu, tünel vb.)
*Tehlikeli sayılabilecek işlerde çalışanlar (İtfaiyeci erleri, jokeyler, cam silme işleri ile uğraşanlar).
İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden
herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz."
3. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 6. Maddesi, aksine mukavele yoksa aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir"
başlıklı maddesinde yer alan hallerden doğacak tüm zararlar, bu poliçe üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve
açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadır.
4. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın "teminat nevileri" başlıklı maddesinde yer alan aşağıdaki teminatlar bu poliçe
üzerinde teminat kapsamında oldukları ayrıca ve açıkça belirtilmemiş ise teminat kapsamı dışındadırlar:
a.) Gündelik tazminat
b.) Tedavi masrafları teminatı
5. Yukarıdakilere ilaveten poliçede belirtilen diğer istisnalar ile varsa poliçe ekindeki klozlarda belirtilen istisnalar da
sigorta teminatı kapsamı dışındadır.
6. Bu poliçe üzerinde ayrıntılı olarak belirtilen sigorta teminatları dışında meydana gelecek hiçbir zarar, sigorta
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kapsamında değildir.
7. Motosiklet kullanımı esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir.
8. Profesyonel sporcular teminat kapsamı dışındadırlar.
* İşbu poliçede aksi belirtilmediği sürece 16-65 yaş aralığı için teminat verilmiştir.
Ferdi kaza teminatında istisna ülkeler; İran, Irak, Afganistan, Kore, Haiti, İsrail, Kamerun, Kolombiya, Kongo, Kostarika,
Kuzey Kore, Liberya, Libya, Lübnan, Nepal, Nikaragua, Ruanda, Sierra, Leone, Sudan, Suriye, Uganda, Ürdün, Yemen,
Zaire, Zambiya, Mısır, Burma, Küba, Somali, Zimbabwe
GÜNDELİK TAZMİNAT TEMİNATI KLOZU
Sigortalı kaza neticesinde geçici olarak çalışmayacak duruma düşerse, (200 gün ile sınırlı olmak üzere) iyileşerek
çalışabilecek duruma gelene kadar kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat limiti ödenir. Gündelik tazminat yıllık 100
TL ile sınırlıdır.
İşbu Poliçe aşağıdakilerle herhangi bir biçimde doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan veya bunlardan kaynaklanan ya da
bunların sonucu olan hasar taleplerini teminat altına almaz:
a)
Aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir Corona Virüs
a.
COVID 19
b.
SARS
c.
MERS- CoV
b)
Küresel veya yerel olarak (pandemic, epidemic) ilan edilmiş olsun olmasın, insan sağlığını tehdit eden
salgın hastalık, tehdit
c)
Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan durumların herhangi bir mutasyonu, çeşidi, tehdit ve riski
Veya benzer durumlar

her türlü

POLİÇE YENİLEME ŞARTI KLOZU :
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.
BEYANA AYKIRILIK KLOZU :
Riziko konuları ile ilgili yanlış beyan verildiği durumlarda hasar tazminatı; alınan primle alınması gereken prim
arasındaki orana göre eksik ödenir veya beyan yanlışlığının hukuksal durumuna göre sigortacı tazminat ödemesinden
feragat edilebilir.

SAĞLIK BEYAN KLOZU
İşbu teklifimiz,sigorta kapsamındaki kişilerin herhangi bir bedeni sakatlığı ve önemli bir hastalığı (hipertansiyon, kalp
rahatsızlığı, diyabet, körlük ve sağırlık halleri, sar'a, kısmı veya tam felç, verem,akıl ve sinir hastalıkları vb) olmaması
koşulu ile geçerlidir. Sigorta ettirenin yapacağı sağlık beyanına bağlı olarak, şirket, masrafları sigorta ettiren/sigortalıya
ait olmak üzere çeşitli tetkikler / tıbbi raporlar talep edebilir.
TEBLİGAT KLOZU :
Sigortalı veya Sigorta ettirenin adresini eksik veya yanlış bildirmesi durumunda Sigorta poliçesinde yazan adrese yapılan
her türlü bildirimlerde tebligatın adres yetersizliği, adres yanlışlığı veyahut Sigortalı veya Sigorta ettirenin bulunamaması
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v.b. sebeplerle iadesi halinde poliçede belirtilen adres, geçerli adres olarak kabul edilecek ve poliçedeki adrese
yapılacak Tebligatlar geçerli olacaktır. Yine Sigortalı veya sigorta ettirenin adresinin değişmesi halinde, sigortalı veya
sigorta ettiren adres değişikliğini, değişiklikten itibaren 3 iş günü içinde yazılı olarak derhal Sigorta Şirketine bildirecektir.
Bu bildirim yapılmadığı taktirde Sigorta poliçesinde yazan adres, geçerli adres olarak kabul edilecek ve poliçedeki
adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Sigortalı veya sigorta ettiren poliçedeki adresin geçerli tebligat adresi
olduğunu kabul eder.
PRİM 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
taksiti 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 halinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden (Taksit)
herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla ongunluk
süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu
sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olunur.
COĞRAFİ SINIRLANDIRMA KLOZU (SANCTION CLAUSE )
İşbu kloz gereği sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya sigortalıya sağladığı sigorta
menfaati şartlarının; Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım, yasaklama kısıtlama, sınırlama kararları veya Avrupa
Birliği, Birleşik krallık, Amerika Birleşik Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında
yasaklanan bir fiile sigortacıyı maruz bırakması halinde, sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar
ödemekle yükümlü olmayacağı veya sigortalıya sigorta menfaati sağlayamayacağı not edilmiştir. (İşbu kloz 11 Ağustos
2010 tarihli JC2010/014 referans numaralı "Sanction Limitation and Exclusion Clause"un
Türkçe çevirisi olup Türkçe
çeviriyle İngilizce metin arasındaki bir anlaşmazlık halinde İngilizce orijinal metin geçerli olacaktır.)

Corpus Sigorta A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri ("Kişisel Veriler")
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı ve kanunen talep
etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı, KVKK'ya uygun şekilde üçüncü kişilere aktaracağımızı bilgilerinize
sunuyoruz.
Corpus Sigorta, sunulan sigortacılık hizmeti ile ilgili teklif oluşturulması ve sunulması, sözleşme kurulması ve ifası, bilgi
saklama, raporlama vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi, poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında risk ölçümü
yapılması, taleplerin değerlendirilmesi, poliçe yenileme teklifi oluşturulması, iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hasar
işlemlerinin yapılması, ekspertiz raporlarının değerlendirilmesi, rücu işlemlerinin takibi, tazminatların hesaplanması,
ödeme yapılması, talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, işlem taraflarının kimlik tespitinin yapılması, poliçe ve hasar
dosyasına dair uyuşmazlıkların çözümlenmesi, müşteri deneyim anketleri yapılması, tanıtım, kampanya ve pazarlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçiler ile ilişkilerin yönetimi dâhil ve bunlarla sınırlı
olmaksızın, sigortacılık hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kişisel Verileriniz, öncelikle açık rızanızın bulunması, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin işlemeye izin vermesi, tarafınızla
akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel
Verilerinizin
işlenmesinin
gerekli
olması
sebeplerine
dayanarak
işlenmektedir.
Ayrıca,
yasal
veya
sözleşmesel
haklarımızın kullanılması için gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin
işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması gibi hukuki sebeplere dayanarak da işlenebilmektedir.
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TANZİM TAR.SAAT : 07/08/2020 16:37

ESKİ POLİÇE NO

:

ACENTE ADI

: ORİA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

TEKNİK PERSONEL ADI

: TUĞBA ÇETREFLI

TEKNİK PERSONEL SİCİL NO

: tugbacetreflı

Kişisel Verilerinizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden, şahsınız ile imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler,
basılı ve elektronik formlar, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve sair kanallar
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız. Kişisel Verilerinizin yetkisiz
erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için teknik ve idari güvenlik önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz
mevzuattan doğan yükümlülükler ile yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller çerçevesinde işleyerek, fiziki arşivler
ve sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar,
bankalar, diğer sigorta şirketleri, yetkili sigorta acenteleri, broker şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, aktüerya
şirketleri, ekspertiz bürosu, yurtiçi/yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, yazılım destek hizmeti sunan şirketler,
avukatlar
dahil
hizmetlerinden
faydalandığımız
işbirliği
yaptığımız
ve/veya
hizmet
aldığımız
iş
bağlantılarına
aktarabilmekteyiz.
Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, işlenme amacının ne olduğu
ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu
ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ve bu işlemlerin
Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması veya güncelliğini kaybetmesi halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Haklarınıza
ilişkin
daha
detaylı
bilgiye
www.corpussigorta.com.tr
üzerinden
ulaşabilir
veya
corpus.verbis@corpussigorta.com.tr
e-posta adresi aracılığı ile bilgi talep edebilirsiniz.
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İşbu Sigorta, poliçe başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğlen saat 12:00 da başlar ve öğlen saat 12:00 da sona erer.

