Sigortalı Bilgileri
Kullanıcı Adı-Soyadı

Hüseyin Mahmut

Ürün Fatura Tarihi

22.12.2016

Fatura Ünvanı

Hüseyin Mahmut

Ürün Fatura Numarası

ft1234

Kullanıcı Kimlik No

11111111111

Adres

ADANA / ALADAĞ

Ürün Marka/Modeli

COSTEST1 - ALCATEL IDOL 3 4.7" IMEI / Seri no
KP

992299994999933

Sertifika No

AG361773

Sözleşme Süresi

365 Gün

Sözleşme Başlangıç Tarihi

22.12.2016

Sözleşme Bitiş Tarihi

22.12.2017

Sözleşme Aktivasyon Tarihi

22.12.2016 17:53

PIN Kodu

KAZAEN ZARARA UĞRAMA VE HIRSIZLIK SİGORTA SERTİFİKASI
Sigorta Süresi: İhtiyari Garanti Hizmet Sözleşmesinin satın alındığı
fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıldır.
Sigortacı: HDI Sigorta A.Ş.
Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak, HDI Sigorta Binası,
Ümraniye / İSTANBUL
Sigorta Ettiren : Techpoint Servis Hizmetleri A.Ş.
Bayar Cad. Sıtmapınar Sok. No:17 Zitaş İş Merkezi K:1 D:34 Kozyatağı Kadıköy/ İstanbul
Sigorta Ettiren : Sertifikada bilgileri verilmiş olan ihtiyari garanti
hizmetinden yararlanan Müşteri
.

İşbusertifika, sigorta ettiren sıfatıyla Techpoint Servis Hizmetleri
A.Ş.’nin Sigorta Şirketi ile Tüketici Lehine Sigorta Sözleşmesi
niteliğinde olarak imza ettiği ve iş bu sertifikada koşulları ve
hükümleri belirtilen rizikolar kapsamında; İhtiyari Garanti Hizmet
Paketini satın almış olan siz sayın müşterimize; yukarıda detayları
belirtilen ürün için Sigorta Şirketi tarafından sunulan ve temin edilen
sigorta korumasına ilişkin konuları içermektedir.
.

İşbu sözleşme kapsamında sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde onarım teminatı verilmektedir.
.

Detaylı bilgilendirme için lütfen aşağıda yer alan sözleşme
maddelerini dikkatlice okuyunuz.
.

Sigorta ettiren sigorta sözleşmesini dilediği zaman bir bildirimle
feshedebilir.
.

1. TEMİNATIN KAPSAMI
İşbu poliçe kapsamında Sigorta Şirketi’nin hasarı tazmin
yükümlülüğünün, aşağıdaki koşullara bağlı olarak, ürünün onarımı
veya onarımının mümkün olamadığı hallerde yenisi ile ikame
suretiyle tazmini ile sınırlı olduğu ve nakdî tazminat ödeme
yönteminin uygulanmayacağı hususunda taraflar tam bir mutabakat
içerisindedirler. Teminatın kapsamı aşağıdaki hallerle sınırlıdır:
.

a) Fatura tarihinden başlamak kaydı ile ilk 1 (bir) yıl içerisinde
ürünün ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara
uğraması halinde ve yıllık azami 2 (iki) defa ile sınırlı olmak üzere
bedelsiz ve herhangi bir muafiyet uygulanmaksızın onarılması;
.

b) Fatura tarihinden başlamak kaydı ile ilk 1 (bir) yıl içerisinde
ürünün ani ve beklenmedik bir olay neticesinde onarılamayacak
şekilde kazaen, ya da sigortalının ikametinden veya aracından kilidin
zorlanarak açılması, camın kırılarak içine girilmesi gibi zorlama yolu
ile yapılan hırsızlık sonucu tam ziyaya uğraması halinde, yıllık bir
defa ile sınırlı olmak üzere ve kapsam dahilindeki ürünün piyasadaki
peşin satış fiyatının (Ek hizmetler, vade farkı, temlik farkı ve faiz vs.
tutarlar dikkate alınmaz) %30’u tutarında muafiyet bedeli
sigortalıdan nakden tahsil edildikten sonra, ürünün aynı marka ve
model bir ürünle ikamesi.
- Hırsızlık sonucu oluşan 500 TL’ye kadar usulsüz aramalar kapsam
dahilindedir.
- Ürünün aynı marka ve modelinin piyasada bulunmaması
durumunda, sigortalıya ürünün özellikleri ile aynı, eşdeğer veya bir
üst model ürün tedarik edilecektir.

2. TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN HALLER
Kaza Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarındaki
istisnalara ilave olarak;
a. Üretici firmanın kullanım talimatlarına uyulmaması durumunda
oluşacak hasarlar.
b. İmalatçı veya Tedarikçinin garantisi veya teminatı kapsamına
giren gizli ürün hatası da dahil tüm zararlar.
c. Yetkisiz servislerde onarım yahut sigortalı tarafından onarım,
tadilat ve her ne nedenle olursa olsun ürüne yapılan müdahaleler,
d. Sigortalının kasıtlı, kusurlu veya ağır ihmale dayalı eylemleri veya
eylemsizlikleri sonucu oluşan zararlar,
e. Normal aşınma ve yıpranma, üründe oluşan boya ve cila
hasarları, çöküntüler veya çizikler vesair ürünün çalışmasına engel
olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar ile çürüme, paslanma,
oksidasyon, batarya sızıntısı hasarları, pil ve bataryaların normal
kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması
f. İletişim veya uydu sistemlerindeki hatalar da dahil, ancak sadece
bunlarla da sınırlı olmamak üzere, cihazın çalışmasına engel teşkil
etmeyecek mekanik hata, yazılım hatası veya veri hatasının sebep
olduğu masraf ve zararlar.
g. Deprem, fırtına, ve/veya kasırga, yangın, sel, yıldırım düşmesi ve
her türlü doğal afet, hayvan veya her türlü haşerat istilası veya
izinsiz kullanım dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.
h. Aile bireylerinin veya birlikte yaşadığı diğer kişilerin yaptığı (eş,
çocuk veya ana-baba) kasti hareketler sonucu oluşan zararlar ile
dolandırıcılıktan kaynaklanan hasarlar.
i. Pencereleri iyice kapatılmış, bütün kapıları, açıklıkları ve bagaj
kapağı iyice kilitlenmiş değilse veya gözle görülen zorla girilme
belirtisi yoksa içinde kimsenin bulunmadığı bir araçtan yapılan
hırsızlık. Bu durumda aracın zor kullanılarak açıldığı fiziksel kanıtlarla
birlikte resmi makamlar tarafından hazırlanmış Görgü Tespit ve
Müşteki İfade Tutanağı ile ispatlanmalıdır.
j. Her türlü kaybetme hali, kaybolmalar
k. Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan ürünler.
l. Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla
satın alınan ürünler.
m. Gasp/Aşırma/Yankesicilik / Kapkaç: Kamuya açık olan ve kişiye
ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, kafe, AVM,
konser alanı, ofis vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın,değişik
usul ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde
bulunan eşyalara yapılacak hırsızlıklar.
n. Cep telefonunun çalınması durumunda telefonda bulunan Sim
Kart.
o. Şarj aletinde kullanıcı kaynaklı veya kullanım hatası nedeniyle
oluşan problemler ve ürünle birlikte alınmayıp daha sonradan ürünle
birlikte kullanılan şarj aletleri, yazılımlar, modemler, tarayıcı ve
yazıcılar ve diğer aksesuarlar,
p. Ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı
q. Yanlış kurulum, değişiklik veya bakımdan ve üründe bir kusur
bulunmaması kaynaklanan maliyetler.
r. Bilgisayar virüsü veya ürünün yeniden ayarlanması sonucu oluşan
arızalar.
.

.

3. GENEL HÜKÜMLER :
a. Riziko ortaya çıktığında sigortalının yükümlülükleri:
• Sigortalı, hırsızlık durumunda olayın ortaya çıkmasından itibaren
24 saat içinde; kazaen zarara uğrama durumunda ise
gecikmeksizin 0850 455 2 434 numaralı çağrı merkezi üzerinden
Sigorta Şirketi.’ye hasarı bildirim yükümlülüğü altındadır. Bildirim
yükümlülüğünün gereği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi
ve koruma önlemlerinin alınmaması halinde ya da gerçeğe aykırı
beyan durumunda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
gereğince Sigorta Şirketinın onarım veya ikame yükümlülüğü
ortadan kalkabilir.
• Onarımlar, Sigorta Şirketi.’nin yetkilendirdiği servis merkezleri
tarafından ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1427/2.
Maddesindeki süreler içinde ve Sigorta Genel Şartları hükümleri
gereği gerçekleştirilecektir. Ancak mücbir sebepler ve üretici,
ithalatçı veya distribütörden kaynaklanan yedek parça temini
nedeni ile oluşacak gecikmeler ilgili sürelere eklenir.
• Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep
edilebilecek diğer belgeler, hasar talebiyle birlikte Sigorta
Şirketi.’nin sertifikada belirtilen adresine gönderilmelidir:
- Ürünün orijinal alış faturası veya sureti ve imzalı sigorta
sertifikası.
- Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir
şekilde anlatan imzalı beyan.
- Hırsızlık halinde güvenlik kuvvetlerince hazırlanacak tutanak.
- Cihaz onarımı için verilecek olan lojistik hizmeti Sigorta
Şirketi. tarafından ihbar anında sigortalıya bildirilecek kargo
firması aracılığı ile sağlanacaktır.
Eğer arıza yahut hasar bu sertifikayla teminat altına alınan haller
dışındaysa Sigorta Şirketi söz konusu tamir masraflarından bu
sertifika kapsamında sorumlu olmayacaktır.
b. Sözleşme süresi içindeki beyan yükümlülüğü;
Sözleşme süresi boyunca, herhangi bir zarardan önce veya sonra
bu sigorta ile ilgili olarak Sigortalının;
• Önemli bir gerçeği veya durumu kasıtlı olarak gizlemiş olması,
• Sahtecilik amaçlı hareket etmiş olması,
• Yalan beyanda bulunmuş olması halinde,
bu sözleşmeden doğan tüm hakları ortadan kalkar.
4. HALEFİYET
Sigorta Şirketi, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken Sigortalının
yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara
karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, Sigorta
Şirketiya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip
başlatılmışsa, Sigorta Şirketi, mahkemenin veya diğer tarafın onayı
gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, Sigortalısına yaptığı
ödemeyi ispat ederek, dava veya takibe müdahil olabilir.
.

5. ŞİKAYETLER
Müşterilerimize vereceğimiz hizmet kalitemizin arttırılması için geri
bildirimleriniz bizim için önemlidir. Hasar Hizmetimiz ile ilgili yaşamış
olduğunuz her türlü probleminiz için web sitemizde
(www.hdisigorta.com.tr) yer alan HDI Sigorta Hasar Servisi aracılığı
veya info@hdisigorta.com.tr adresimize direkt olarak elektronik
posta göndererek veya adresimize şahsen gelerek veya telefon ile
bizlere ulaşabilirsiniz.
Değerli görüşlerinizi bizimle paylaşmanız, hizmet kalitemizin
artırılması açısından bizleri mutlu edecektir. Şikayetlerinizi ayrıca
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürlüğü’ne (www.sigortacilik.gov.tr) veya Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği’ne (www.tsb.org.tr/iletisim) de
iletebilirsiniz.
6. SORUMLULUĞUN SINIRI
Sigorta Şirketi ürünün hiçbir şekilde onarım veya ikamesini
gerçekleştiremez ise veya tamamen kendi iradesi ile zararın nakden
tazmini cihetine gidebilir. Bu takdirde ödenecek tazminat, hiçbir
durumda aynı marka ve model ürünün, ürün piyasada
bulunamıyorsa, eşdeğerinin veya onun da yokluğunda bir üst
modelinin, ek hizmetler, vade farkı, temlik farkı, faiz gibi ferîleri
hariç, peşin satış bedelinin %70’ini aşmayacak olup, bedel
ödendiğinde veya yeni ürün tedarik edildiğinde kusurlu ürün ve tüm
aksesuarları HDI Sigorta A. Ş.’nin malı olur ve poliçe sonlanır.
7. BİLGİLENDİRME
İş bu sigorta sertifikasına konu sigorta sözleşmesinin kurulmasından
önce ilgili tarafa ayrıca bilgilendirme formu ibraz edilmiş ve bu
formun sigortadan istifade edenler tarafından incelenerek
imzalanması gerektiği hususu hatırlatılmıştır. Ayrıca TTK.m.1423/2
hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının verilmemesi
hâlinde, sigortadan istifade edenlere sözleşmenin yapılmasına on
dört gün içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Bu sürede itiraz
hakkının kullanılmaması halinde sözleşme sertifikada yazılı şartlarla
yapılmış sayılır.
8. UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşme Türk Hukuku dahilinde yorumlanır. Doğabilecek tüm
anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkili olacaktır

