ZORUNLU DEPREM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere,
yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden
hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER:
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

Ticaret Unvanı:
Adresi:
Türkiye Tel ve Faks No:
2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Unvanı
Adresi
Tel & Faks no

: Bereket Sigorta A.Ş.
: Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8 34768
Ümraniye/İstanbul
: 0216 633 71 00 / Faks: 0216 631 84 48

B. UYARILAR:
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Zorunlu Deprem Sigortası genel şartlarında yer alan
hususları dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamamı sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Her
durumda, sigorta priminin tamamı veya ilk taksiti poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise DASK’ın
sorumluluğu başlamaz. Sigorta primi alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde ödeme belgesi almayı
unutmayınız.

4. Malikler veya varsa intifa hakkı sahipleri, sigorta sözleşmelerini her yıl yenilemek zorundadır. Sigorta
sözleşmesinin poliçe bitiş tarihine kadar yenilenmemesi durumunda DASK’ın teminata ilişkin
sorumluluğu poliçede belirtilen bitiş tarihi itibariyle sona erer.

5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya
eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı
eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER:
1. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki

2.

3.

bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan
bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile
yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir
Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı
mutabık kalınmak suretiyle rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları
yoktur.
Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen
yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar
(temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları,
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4.
5.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7.

tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer
nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.
Sigorta ettirenin bildirimleri, DASK adına sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine yazılı olarak
yapılır.
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigortanın hükmü yeni menfaat sahibi
ile devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi, sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptırmak ve
satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüğüne ibraz etmekle
yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni
menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle
yükümlüdür.
Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak
kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda
yapılan binalar,
Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen
binalar,
Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa
edilen binalar,
Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma
uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
Teminat dışı hâller için Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A.3- Teminat Dışında Kalan Haller
kısmına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ:
1. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç onbeş (15) işgünü içinde DASK’a veya
Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulununuz.

2. Bildirim esnasında, DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul
amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin
veriniz.

3. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu
hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri,
gecikmeksizin DASK’a veriniz.

4. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili
kıldığı kimselere veriniz.

5. Sigortalı bina/yer üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta
sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildiriniz.

E. TAZMİNAT
1. Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan
kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari
yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.
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2. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı
sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen
tazminat tutarı kadar eksilir. Binanın taşıyıcı sistemine etki eden hasarlarla ilgili olarak, teminatın
tekrar işlerlik kazanabilmesi için konutun eksper raporunda belirtilen makul süre içinde onarılması
gerekmektedir. Aksi takdirde poliçe vadesi süresince oluşabilecek müteakip hasarlar ödenmez.
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten
itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir.

3. Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği
yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre
hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta
bedelinden fazla olamaz.

4. Tazminatın hesabında Genel Şartların C.2 maddesi hükmü saklıdır.
5. DASK hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre
içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya
bildirmek zorundadır.

F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI
1. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Muafiyet uygulaması
açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır. DASK
hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

2. Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra DASK, sigorta
bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde
hak sahibine ödemek zorundadır. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya
ulaşmasından itibaren makul bir süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak
tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
3. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda
zaman aşımına uğrar

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
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

: Dr. Adnan Büyükdeniz cd. No:8 34768

Ümraniye/İSTANBUL
Tel No
: 0216 633 71 00; Faks No: 0216 631 84 48
Web/Mobil/E-posta : http://www.bereketsigorta.com.tr
"Talep ve Şikayetleriniz" formundan veya bilgi@bereketsigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sigorta Ettirenin, Adı Soyadı ve imzası
Tarih :

/

/

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası
Tarih :

/

/

Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerlidir.
Sigorta ettiren tarafından imzalanan form, poliçeyi düzenleyen sigortacı/acenteye teslim edilmelidir.

