ZORUNLU DEPREM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
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B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep
halinde sigortacı tarafından verilecek Zorunlu Deprem Sigortası
Genel Şartlarını ve klozları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigortalı olarak poliçe üzerinde belirtilen adres ve telefon
bilgilerinizi
mutlaka
kontrol
ediniz.
Size
gerekli
bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve hasar anında ulaşılabilmesi
için geçerli bir GSM numarasının ve doğru adresin mutlaka
belirtilmiş olması gerekmektedir.
3. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve
rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış
bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabilir.
4. Poliçe düzenlenirken mutlaka konutunuzun / dairenizin toplam
brüt yüzölçümünü belirtiniz. Konutunuzun yüzölçümünün düşük
beyan edilmesi hasarın eksik olarak ödenmesine neden olacaktır.
5. Poliçe primine etki eden bina inşa tarzı ve bina inşa yılı
bilgilerini poliçede doğru olarak yazıldığını kontrol ediniz.
Yanlış beyan hasarın eksik olarak ödenmesine neden olacaktır.
6. Orta ve ağır derecede deprem hasarı bulunan binalar
sigortalanamaz. Binanın poliçe düzenlenmeden önce hasarlı
olduğunun tespit edilmesi halinde hasar ödemesi yapılamaz.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu
meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının
doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş
limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da
kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda
belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat
kapsamındadır:
Temeller, Ana duvarlar, Bağımsız bölümleri ayıran ortak
duvarlar, Bahçe duvarları, İstinat duvarları, Tavan ve tabanlar,
Merdivenler, Asansörler, Sahanlıklar, Koridorlar, Çatılar,
Bacalar, Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı

Bölümleri Kapsamdaki Binalar Zorunlu Deprem Sigortası genel
anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik
olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
gereğince, aşağıda
tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
· Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde
mesken olarak inşa edilmiş binalar,
· 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız
bölümler,
· Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri
amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle
devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan
meskenler.
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
· Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
· Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı
"arsa vs." olarak görünen binalar,
· Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de
geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş
meskenlerin
sigortalarının,
sigorta
ettirenin
beyanına
dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini
hatırlatmak isteriz
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri
aşağıdaki gibidir:
· 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.
2. Teminat dışı hâller için Zorunlu Deprem Sigortası Genel
Şartlarına bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Konutunuz/dairenizde deprem hasarı meydana gelmesi durumunda
en kısa sürede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (ALO DASK 125)
başvuruda bulununuz.
2. Bildirim esnasında, doğal afet sigortaları tarafından verilen
talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
E. TAZMİNAT

1. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarının
doğru olduğuna dikkat ediniz. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ödenecek azami tutar
poliçe üzerinde yazılı sigorta bedelinden fazla olamaz.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Tanzim edilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama
koşulları poliçede belirtilmiştir.
2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Doğal Afet
Sigortaları Kurumuna ulaşmasından itibaren mevzuat ve ilgili
genel şartta öngörülen azami süre içinde Kurum tarafından
gerekli
incelemeler
yapılarak
tazminat
işlemleri
tamamlanacaktır.
3. Sigortacı : X Tahkim sistemine üye
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: Sahrayıcedid Mah. Batman Sk. HDİ Sigorta Binası No :6
Kadıköy-İstanbul
Telefon : 0850 222 84 34
Faks : 0216 600 60 10
www.hdisigorta.com.tr
adresinden
başvurularınızı
iletebilirsiniz.
Sigorta Ettiren Sigortacı veya Acentenin
Adı Soyadı ve İmzası Kaşesi ve Yetkili İmzası

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça
imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren
15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana
gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme Formunun

