
İDO YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK 

Sigorta Sözleşmesi Bilgilendirme Metni 

Şirket: ZURICH SİGORTA A.Ş. 

Acentesi: IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.  
Police No: -  Ürün/Sigorta: Seyahat Sağlık Sigortası 
 

Bu belge sigortaya ilişkin önemli hususları içermektedir. Sözleşme akdedilmeden önce daha detaylı bilgi için 

teklifnameye veya seyahat sağlık, ferdi kaza Genel Şartlarına bakınız. Ayrıca www.zurichsigorta.com.tr 

adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Sözleşme akdedildikten sonra poliçenizi ve adı geçen tüm belgeleri 

okumanız önemlidir.  

Sigortanın Türü 

İşbu seyahat sağlık sigortası paket poliçesi; poliçe kapsamındaki rizikolara karşı yukarıda belirtilen Genel Şartlar, 

poliçedeki özel şartlar ve klozlar dahilinde teminat altına almaktadır. 

Verilen Teminatlar/Tutarları 

SEYAHAT YARDIM 

FERDİ KAZA 

TIBBI YARDIM : 5.000,00 TL 

SÜREKLİ SAKATLIK : 15.000,00 TL 

VEFAT : 15.000,00 TL 

 Kapsam Dışı Haller? 

Poliçede teminata dahil olmayan haller 

bulunmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen yukarıda 

belirtilen genel şartları ve poliçe özel şartları ile 

klozlarını dikkatlice okuyunuz. 

Muafiyet, Müşterek Sigorta, Kısıtlamalar, 

Kloz 

Poliçedeki bazı teminatlara muafiyet ve 

sınırlamalar uygulanmakta olup bunlara ilişkin 

detaylı bilgiye teklifname ve/veya poliçenizden 

ulaşabilirsiniz. 

Prim Tutarı, Ödeme Şekli ve Zamanı 

Prim Tutarı: 9,00 

Ödeme Şekli: Hesap/Kredi Kartı 

 

Coğrafi Kapsam 

Bilgiye teklif ve/veya poliçenizden ulaşabilirsiniz. 

Sigortanın Süresi 

2 GÜN 

 

Sözleşme süresindeki yükümlülükler ve tazminata ilişkin genel bilgiler 

√ Primin tamamının ya da taksitliyse ilk taksitin poliçe teslim edildiğinde ödenmemesi halinde, poliçenizde aksi 

kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. 

√ Sigortacı, sigorta priminin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda Türk Ticaret Kanunu ('TTK') m. 1434'e 

istinaden sigorta sözleşmesini sonlandırabilir. 

√ Sözleşmenin kurulması ve devamı süresince primleri zamanında ödemeniz, sigortacıya doğru bilgi vermeniz ve 

poliçeniz ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen diğer yükümlülüklere uymanız gerekmekte olup aksi takdirde 

tazminat ödemesinin süresi uzayabilir, tazminat tutarı düşebilir, sigortacı ek prim talep edebilir ya da poliçeyi 

sonlandırabilir. 

√ Sigortacının tazminat sorumluluğu, poliçenizde belirtilen teminat tutarıyla sınırlıdır. 



√ Rizikonun gerçekleştiğinde gecikmeksizin gerekli bilgilerle birlikte sigortacıya başvurunuz. Gerekli bilgilere 

www.zurichsigorta.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Sigortacı, araştırmaların kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle 

uzadığı durumlar hariç, hasarın tespiti için gerekli bilgiler ulaştıktan sonra en kısa sürede tazminat ödemesini 

yapacaktır. 

√ Poliçeniz; sigortacının risk değerlendirmesine bağlı olarak şartlarda değişiklik yapma veya poliçeyi 

yenilememe hakkı saklı kalmak kaydıyla, tarafınızca aksi tercih edilmediği takdirde otomatik yenilenecektir. 

Sigorta Poliçesini Nasıl Feshederim? 

Seyahate gidemediğiniz durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta 

şirketine iade etmek kaydıyla poliçenizi iptal ettirerek, ödediğiniz sigorta primini geri alabilirsiniz ve TTK ve 

varsa poliçe ile ilgili genel şartlarda belirtilen hallerde poliçeyi sonlandırmaya ilişkin taleplerinizi aşağıda 

belirtilen adres ve/veya telefonlar üzerinden ulaştırabilirsiniz. Poliçe sonlandırıldığında, kural olarak sigortacının 

sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesaplanarak varsa fazlası iade edilir 

veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim hesaplanarak sigortacıya ödenir. Sigortacı Tahkim Sistemine üyedir. 

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda 

bulunulabilir. 

Adres: Maslak Mh. Eski Büyükdere Cd. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 K:12-13 Sarıyer/İSTANBUL 

Telefon: 0212 393 16 00 Faks: 0212 292 87 61 E-mail:info@zurichsigorta.com.tr 

Sigortacı veya Acente 

 Zurich Sigorta A.Ş. 

Sigorta Ettirenin Adı Soyadı 

 

 


