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- Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde,yurt dışına veya yurt
dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri
sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat
sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan
seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalıya, poliçede
belirtilen teminatları sağlar.
Sigorta Konusu ve Kapsamı
HDI Sigorta A.Ş. işbu poliçe ile sigortalıyı, poliçede belirtilen tarihler
arasında yukarıda yazılı ülke/ülkelere yapacağı seyahati süresince, ani olarak
hastalanması veya yaralanması durumunda yararlanabileceği, aşağıda yer alan
teminatlar ile karşılarında belirtilen limitler kapsamında;
Poliçede ve www.hdisigorta.com.tr web sitesinde yer alan Seyahat Sağlık
Sigortası Genel ve Özel Şartları, Teminat Açıklamaları Dokümanındaki Özel
Şartlar ile Türk Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede temin
edilmişse Hırsızlık, Ferdi Kaza ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
çerçevesinde temin eder.
NOT: Aşağıdaki teminatlardan birinin gerçekleşmesi durumunda ödenecek teminat
limiti azami 30.000 EURO ( Tüm Dünya 50.000 EURO ) iken birden fazla
teminattan ödeme yapılması durumunda ise limit, kombine teminat olarak
çalışacak olup azami 30.000 EURO (Tüm Dünya 50.000 EUR) ile sınırlıdır.
TEMİNATLAR ABD-KANADA-JAPONYA HARİÇ DİĞER ÜLKELER - TÜM DÜNYA
Sağlık Harcamaları .............................
30.000 EUR
50.000 EUR
Tıbbi Nakil ....................................
30.000 EUR
50.000 EUR
Cenazenin Nakli ................................
30.000 EUR
50.000 EUR
Tedavi sonrası yurda dönüş masrafları ..........
30.000 EUR
50.000 EUR
Seyahat Acentesinin iflası ve taahhüdün yerine getirilememesi
(Olay Başı ve Yıllık Toplamda 100.000 Euro)
Tur Paket bedeli ile sınırlıdır ............... max.2.000 EUR max.4.000 EUR
Seyahatin İptali (Tur Paket Bedeli) .......... max.2.000 EUR m ax.4.000 EUR
Tarifeli Havayolu uçuşlarında ;
Bagaj kaybı/Hırsızlık/Bagaj hasarı ...............
1.000 EUR
1.500 EUR
ÖZEL ŞARTLAR
-Sigortalının hatalı beyanı ve/veya beyana aykırı davranması durumunda
herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.
-Bu poliçe en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir.
TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde yeni bir
poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz.
-Tehlikeli sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında görevli olanlar
teminat kapsamı dışında olacaktır.
-Irak, Suriye, Afganistan, İran, Gazze şeridi ve Türkiye kapsam dışındadır.
PRİM ÖDEME ŞEKLİ :

Sigorta primi peşin ödenir.
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- Sigortacının sorumululuğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış
sa tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiy
le başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sorumluluk başlamaz.
Sigorta ettiren, vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinden herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.Prim
ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
- DÖVİZLİ POLİÇE NOTU: 1-) İşbu poliçe dövizli olarak tanzim edilmiştir.
2-) Prim tutarları döviz olarak veya tahsilatın yapılacağı günkü T.C. Merkez
Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek tahsil edilecektir.
3-) Hasar tazminat tutarları döviz olarak veya tazminat ödeme tarihindeki T.C.
Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek ödenecektir.
- Herhangi bir hadise anında hiçbir kişisel girişimde bulunmadan önce aranması
gereken telefon numarası : (0212) 370 29 11
OFAC KLOZU
Herhangi bir ticari veya ekonomik yaptırım ya da diğer yasalar ve mevzuat
uyarınca, hasar tazminatı ödenmesi dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere,
sigorta teminatı sağlanması yasaklanmışsa, işbu sigorta geçerli olmayacaktır.
Bu poliçenin diğer hüküm ve şartlarında herhangi bir değişiklik yoktur.
İşbu poliçenin sunduğu teminat, menfaat veya hasar ödemesinin Birleşmiş
Milletler Kararlarını ya da Avrupa Birliği, Türkiye, Amerika Birleşik
Devletleri ticari ve ekonomik yaptırımlara ilişkin kanun ve düzenlemelerini
ihlal etmesi durumunda, söz konusu teminat, menfaat veya hasar ödemesi
hükümsüz ve geçersiz kalacaktır.
Yaptırıma tabi ülkeler: İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore
Bunlarla ilişkili ya da bunların sonucu veya bunlarla doğrudan veya dolaylı
bağlantılı olarak ortaya çıkacak hasarlar Poliçe teminatı dışında olup
Şirket'in bu tür hasarları ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Prim Ödeme Yeri
İşbu poliçede kararlaştırılan sigorta prim borcu TTK 1432 hükmü hilafına,
sigortacının ve/veya acentenin iş merkezi adresinde ve/veya onlara ait
hesaplara tediye suretiyle ödenir.
-İş bu sigorta sözleşmesi tarafların fiziki olarak yüz yüze gelmediği bir
süreçte tanzim edilmiş olup, sözleşmenin/poliçenin kurulmasından önce ilgili
tarafa elektronik ortamda iletilen teklifname ekinde bilgilendirme formu
gönderilmiş ve ayrıca bu formun sigortalı/sigorta ettiren tarafından
incelenerek imzalanması ve şirketimize iadesi hususu hatırlatılmıştır. Ayrıca
TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının
verilmemesi hÃ¢linde, sigorta ettirene, sözleşmenin yapılmasına on dört gün
içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Sigorta ettirenin bu sürede itiraz
hakkını kullanmaması halinde sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış
sayılmaktadır. Bu bakımdan iş bu sözleşmeye bir itirazınız olup olmadığını
yukarıda belirtilen süre içinde bildirmenizi aksi takdirde aydınlatma
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/bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğini veya yerine getirilmiş
olmasa da itiraz etmeyeceğiniz yönündeki iradenizi ortaya koymuş
sayılacağınızı belirtiriz.
SANCTIONS CLAUSE - YAPTIRIM KLOZU
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve
menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan
herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin
hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede
sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan
kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan
haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş
bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme
yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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