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KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ VE TALEP FORMU
ARAÇ FİNANSMANI
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi

:
:

Kredi Kullanan
İletişim Bilgileri

:
:

Sigorta Ettiren

:

TL
AY

Poliçenin gönderimi ve yenileme bildirimi için tercih edilen yöntem;
Cep telefonu
E-Posta

: …………………………………………
: …………………………………………

Kredi ile Bağlantılı Sigortalar ve Asgari Teminatları:
KASKO
FERDİ KAZA
SİGORTACI
NEOVA SİGORTA A.Ş.
NEOVA SİGORTA A.Ş.
SİGORTALI
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
GENİŞLETİLMİŞ
KAZA SONUCU VEFAT VE
TEMİNATLAR
KASKO
DAİMİ SAKATLIK
TEMİNAT BEDELİ
PRİM

KREDİLİ HAYAT
KATILIM EMEKLİLİK

VEFAT

** Ferdi Kaza sigortasında yenileme dönemindeki sigorta bedeli kalan Kredi tutarı üzerinden hesaplanacaktır.
Tahsil Yöntemi
:
Kredi kartı
Banka Hesabı
Prim Ödeme Periyodu : Düzenlenecek poliçelerde yer alan ödeme planında yazılı tarihler.
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.
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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, 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.
Hayat Sigortası için risk kabul politikasına göre belirlenen yenileme Kriterleri: Kredi vadesine uyumlu olarak bir
defa yapıldığından hayat sigortasının yenilemesi yoktur.
Kredi Kullananın Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :
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