KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ VE TALEP FORMU
GAYRİMENKUL FİNANSMANI
استمارة المعلومات والطلب للتأمين المتعلق بالقرض تمويل العقارات
Kredi Tutarı / مبلغ القرض
Kredi Vadesi / أجل القرض

:
:

AY / شهر

Kredi Kullanan / مستخدم القرض
:
İletişim Bilgileri / معلومات االتصال
:
Sigorta Ettiren / المؤمِن
:
Poliçenin gönderimi ve yenileme bildirimi için tercih edilen yöntem ; / الطريقة المحددة من أجل إرسال البوليصة
وتبليغ التجديد؛
Cep telefonu / الهاتف النقال

:

E-Posta / البريد االلكتروني

:

Kredi ile Bağlantılı Sigortalar ve Asgari Teminatları / التأمين المتعلق بالقرض والحد األدنى من الضمانات
DASK
التأمين اإلجباري
للزالزل
NEOVA SİGORTA NEOVA SİGORTA
نيوفا للتأمين
نيوفا للتأمين
KONUT/İŞYERİ
 محل العمل/ المسكن

SİGORTACI /
شركة التأمين

FERDİ KAZA
الحادث الفردي

KREDİLİ HAYAT
الحياة مع القرض

KATILIM EMEKLİLİK
التقاعد التشاركي

KATILIM EMEKLİLİK
التقاعد التشاركي

SİGORTALI /
المؤمن عليه
BAŞLANGIÇ TARİHİ /
تاريخ االبتداء
BİTİŞ TARİHİ /
تاريخ االنتهاء
TEMİNATLAR /
الضمانات
TEMİNAT BEDELİ /
بدل الضمانات
PRİM / القسط

KAZA SONUCU VEFAT VE VEFAT VE DAİMİ
DAİMİ SAKATLIK
SAKATLIK/ وفاة وإعاقة
الوفاة نتيجة الحادث واإلعاقة
دائمة
الدائمة

BİNA YANGIN
ضد الحرائق في
المبنى

BİNA DEPREM
ضد الزالزل في
المبنى

200,000.00 TL

113,400.00 TL

100,000.00 TL

100,000.00 TL

400.00 TL

276.00 TL

710.00 TL

1,200.00 TL

* Konut sigortasında teminat tutarı, yeniden yapım
 ال يمكن أن يكون مبلغ الضمان أكثر من، * في التأمين على المنزل
maliyetinden fazla olamaz.
.تكلفة إعادة اإلعمار
* Konut Kredileri için bir yıllık Konut Sigortası primi
 متر100*قسط التأمين على المنزل لمدة عام للقروض السكنية (لـ
 ليرة تركية وبوليصة هيئة تأمينات الكوارث الطبيعية400 مربع) هو
(100m2 için) 400 TL, DASK poliçesi ise 276 TL'dir. Konut
sigortası ve DASK prim tutarları ortalama olarak  تم حساب مبالغ أقساط التأمين على المنزل. ليرة تركية276  هيDASK
 على نحو متوسط ويختلف باختالف موقع السكن ومساحتهDASK و
hesaplamış olup, konutun lokasyonu, m²'si vb. kriterlere
.مترا مرب ًعا وما إلى ذلك من المعايير المماثلة
ً
göre değişiklik göstermektedir.
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* Ferdi Kaza Sigortası Bedeli 100.000 TL limitli 120 ay
vadeli krediler ve 30 yaşında müşteri için yaklaşık olarak
hesaplanmıştır.
* Hayat Sigortası Bedeli 100.000 TL limitli 120 ay vadeli
krediler ve 30 yaşında müşteri için yaklaşık olarak
hesaplanmıştır.
Tahsil Yöntemi / طريقة التحصيل:

*تم حساب تكلفة التأمين الفردي على الحادث بشكل تقريبي من أجل
شهرا ولعميل يبلغ من
120  ليرة تركية وأجلها١٠٠.٠٠٠ قروض بحد
ً
.عاما
ً 30 العمر
*تم حساب تكلفة التأمين على الحياة بشكل تقريبي من أجل قروض بحد
30 شهرا ولعميل يبلغ من العمر
120  ليرة تركية وأجلها١٠٠.٠٠٠
ً
.عاما
ً

[X] Kredi kartı / البطاقة االئتمانية

[X] Banka Hesabı / الحساب المصرفي

Prim Ödeme Periyodu /  فترة سداد األقساطDüzenlenecek poliçelerde yer alan ödeme planında yazılı tarihler / التواريخ
المذكورة في خطة السداد الموجودة في البواليص التي يتم تنظيمها

Bu sigortaları başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı
yoluyla yaptırmak istediğiniz takdirde, istenen teminatlar ile süre
şartlarını sağlayan "dain-i mürtehin"’ i bankamız olacak şekilde
düzenlenen sigorta poliçelerini mevcut poliçenizin/sertifikanızın
başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde bankamıza ibraz
etmeniz gerekmektedir. Bu durumda bankamız tarafından
düzenlenen katılım sertifikası/poliçe başlangıç tarihinden itibaren
iptal edilerek ödenen primler ibraz tarihinden itibaren 5 iş günü
içinde kesintisiz olarak hesabınıza iade edilecektir. 13.01.2011
tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve
zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.
Aynı koşulların sağlanması kaydıyla 1 aylık sürenin
geçmesinden sonra yapılacak iptal taleplerinde yıllık katılım
sertifikası/poliçelerde gün esası, uzun süreli katılım sertifikası/
poliçelerde ise ayrılma (iştira) değeri ödenir. Detaylar katılım
sertifikasında/poliçede belirtilir. 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların
sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.
Konut Kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken
Zorunlu Deprem Sigortası kredi süresinde yıllık olarak yenilenir.
Kredi kullanan tarafından zamanında yenileme yapılmamışsa,
bankamız tarafından bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi
gerçekleştirilir.
Katılım sertifikası/poliçe ibrazına ve iptaline ilişkin hususlar
yenilenen katılım sertifikaları/poliçeler için de geçerlidir.
Yenilemeli olarak düzenlenen sigortalarda, kredi vadesi
boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta
sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu
ise bankamıza aittir.
Kredi kullanımı esnasında bu bilgi formunda, yenileme
bildirimi, katılım sertifikası/poliçe gönderimi ve sigorta primi tahsil
yöntemine ilişkin kredi kullanan tarafından verilen bilgiler kredi
vadesi süresince geçerlidir. Paylaşılan iletişim bilgilerinde
değişiklik olması halinde kredi kullanan tarafından bu
değişikliklerin bankamıza bildirilmesi gerekmektedir. bankamız,

إذا أردتم إجراء هذه التأمينات بواسطة شركة تأمين أخرى أو
 يجب في هذه الحالة إبراز بواليص التأمين،وسيط تأمين آخر
/ إلى بنكنا خالل شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابتداء بوليصتكم
وثيقتكم الحالية على أن تنظم بواليص التأمين بأن يكون الدائن
.المرتهن الذي يوفر الضمانات المطلوبة وشروط المدة هو بنكنا
 بوليصة االشتراك المنظمة من/ وفي هذه الحالة يتم إلغاء وثيقة
قبل بنكنا اعتبارا من تاريخ االبتداء ويتم إعادة األقساط
 أيام عمل اعتبارا5 المدفوعة إلى حسابكم دون أي خصم خالل
 إن المواد المعنية من قانون التجارة التركي.من تاريخ اإلبراز
 واألحكام المتعلقة بإنهاء2011/01/13  وتاريخ6102 برقم
.التأمينات اإلجبارية محفوظة
 بواليص االشتراك/ يتم السداد على أساس اليوم في وثائق
/  ويتم سداد قيمة االنفصال (االسترداد) في وثائق،السنوي
بواليص االشتراك طويل المدى بالنسبة لطلبات اإللغاء التي
.تُوجه بعد مضي مدة الشهر الواحد بهدف توفير نفس الشروط
 إن المواد المعنية. بوليصة االشتراك/ تذكر التفاصيل في وثيقة
2011/01/13  وتاريخ6102 من قانون التجارة التركي برقم
.واألحكام المتعلقة بإنهاء التأمينات اإلجبارية محفوظة
إن تأمين الزالزل اإلجباري الذي يجب إجرائه حول القروض
 وإذا لم يتم التجديد في وقته. يتم تجديده سنويا في مدته،السكنية
 يتم تجديد البوليصة المعنية من قبل،من قبل مستخدم القرض
.بنكنا بعد التزويد بالمعلومات
، بوليصة االشتراك/ إن األمور المتعلقة بإبراز وإلغاء وثيقة
. بواليص االشتراك المجددة أيضا/ هي صالحة بالنسبة لوثائق
 ومسئولية،تكون مسئولية التجديد على عاتق مستخدم القرض
التبليغ حول تجديد اتفاقية التأمين على عاتق بنكنا طوال مدة
.القرض في التأمينات المنظمة مع التجديد
إن المعلومات المقدمة من قبل مستخدم القرض حول تبليغ
 وطريقة تحصيل، بوليصة االشتراك/  وإرسال وثيقة،التجديد
أقساط التأمين في استمارة المعلومات هذه خالل استعمال
 وفي حال. تحافظ على صالحيتها طول مدة القرض،القرض
 يجب تبليغ هذه التغييرات من،تغيير معلومات االتصال المقدمة
 يقوم بنكنا بالتبليغ على أساس.قبل مستخدم القرض إلى بنكنا
.معلومات االتصال التي تم تحديثها في اآلخر
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en son güncellenen iletişim bilgilerini dikkate alarak bildirim
yapacaktır.
Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler ilgili belgeleri
imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat
başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin
sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi'nden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, Sağlık
Bakanlığı'ndan, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta
şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi
ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatla
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
Kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi
veya kredi borç yapısında değişiklik yapılması
durumlarında, kredi bağlantılı hayat sigortası sonlandırılır.
Hayat Sigortası için risk kabul politikasına göre belirlenen
yenileme Kriterleri : Kredi vadesine uyumlu olarak bir defa
yapıldığından hayat sigortasının yenilemesi yoktur.

إن األشخاص المشمولين أو الذين سوف يكونوا مشمولين في
 يوافقون عبر توقيع الوثائق المعنية على،نطاق التأمين
الحصول على المعلومات الطبية وسجالت التأمين والمعلومات
 ومؤسسة،األخرى من قبل مركز معلومات ومراقبة التأمين
 والمؤسسات والمنظمات، ووزارة الصحة،الضمان االجتماعي
 ومشاركة هذه المعلومات، وشركات التأمين،الصحية
والسجالت الموجودة لدى الشركة مع مركز معلومات ومراقبة
 والجهات المخولة بموجب القوانين، وشركات التأمين،التأمين
.المعنية ليمكن تقييم الخطورة واستنتاج طلبات التعويض
معايير التحدث المحددة حسب سياسة قبول المخاطر بالنسبة
 كونه، ال يوجد تحديث للتأمين على الحياة:للتأمين على الحياة
.يتم مرة واحدة وفقا ألجل القرض
يتم إنهاء التأمين على الحياة المرتبط بالقرض في الحاالت
التي يتم فيها سداد دين القرض قبل تاريخ االستحقاق المحدد
 معايير التجديد.أو إذا تم إجراء تعديل في هيكل دين القرض
المحددة حسب سياسة قبول المخاطر بالنسبة للتأمين على
 لما كان التأمين على الحياة يتم إجرائه لمرة واحدة:الحياة
. لذلك ال يجوز تجديده،منسج ًما مع أجل القرض

Kredi Kullananın Adı Soyadı / اسم وكنية مستخدم القرض:
Tarih / التاريخ

:

İmza / التوقيع

:
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