KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ FORMU (KONUT)/ CREDIT LINKED INSURANCES
INFORMATION FORM (HOUSING)
Değerli Müşterimiz;
İşbu Bilgi Formu’nda Bankamız’ın da kabulü/onayı
halinde kullanabileceğiniz bireysel kredi ile ilgili olarak;
a) Kredi Bağlantılı Sigortalara İlişkin Ön
Bilgilendirmeler ile
b) Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta
Yaptırılması Sözleşmesi’nin Koşullarına
İlişkin Ön Bilgilendirmeler yer almaktadır.
Bu bakımdan Bilgi Formu’nu dikkatlice okumanız
gereğini hatırlatır, sorularınız olursa yardıma hazır
olduğumuzu belirtiriz.
1. Teklif Sigorta Bilgileri:
1.1. Sigortalı
:
Sigorta Ettiren :
Sigortacı
:
İletişim Bilgileri*: E-Posta
:
Cep Telefonu :
(*) İletişim bilgilerinizde değişiklik olursa bunu
Bankamıza bildirmelisiniz, aksi halde mevcut bilgileriniz
esas alınır.
1.2. Katılım Sertifikasının/Poliçenin Gönderimi İçin
Tercih Ettiğiniz Yöntem: E-Posta veya Kısa
Mesaj
1.3. Yenileme Bildirimi İçin Tercih Ettiğiniz
Yöntem: E-Posta veya Kısa Mesaj
1.4. Kredinin Vadesi ve Kredi Ana Para Tutarı:
…..………... Ay –
…………………………… TL
1.5. Kredi İle Bağlantılı Sigortalar ve Asgari
Teminatları
Bağlantılı Sigortalar/ Linked
Insurances
DASK (Zorunlu Sigorta)/ TCIP
(DASK) (Turkish Catastrophe
Insurance Pool) (Compulsory
Insurance)
Konut Paket (İhtiyari Sigorta)/
Housing Package (Optional
Insurance)

Dear customer;
Regarding the personal loans you may use with the
approval of our Bank, the hereby Information Form
includes;
a)Preliminary Notifications on Credit Linked
Insurances and
b)Preliminary Notifications on Conditions of the
Personal Loan Linked Insurance Contract.
In this regard, we kindly remind you to carefully read
the Information Form and that we are ready to
provide assistance in case you have any questions.
1.Information on Offered Insurance:
1.1.
Insured
:
Insurant :
Insurer
:
Contact Information*
: E-Mail
:
Mobile Phone :
(*) You have to notify our Bank any changes in your
contact information, otherwise your current information
shall be used.
1.2. Your Preferred Method for Delivery of
Participation Certificate/Policy: E-Mail or
Short Message
1.3. Your Preferred Method for Renewal
Notification: E-Mail or Short Message
1.4. Credit Maturity and Credit Principal Amount:
…..………... Months – TRY
……………………………

1.5. Credit Linked Insurances and Minimum
Collaterals

Sigorta Süresi/
Insurance Period
Kredi Vadesince Her Yıl
Yenilemeli Yıllık/
Doğal Afet/ Natural Disaster
Annually Renewed Each
Year During Loan Term
Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem,
Kredi Vadesince Her Yıl
Terör, Sel ve Su Baskını/ Fire,
Yenilemeli Yıllık/
Lightning, Explosion, Earthquake,
Annually Renewed Each
Terrorism, Flood and Inundation
Year During Loan Term
Kredi Vadesine Uyumlu/
Kredi Hayat (İhtiyari Sigorta)/
Vefat/
Decease
Compatible with Credit
Credit Life (Insurance Optional)
Maturity
Kredi Ferdi Kaza (İhtiyari Sigorta)/ Kaza Sonucu Vefat, Sürekli Sakatlık/ Kredi Vadesine Uyumlu/
Credit Personal Accident
Accidental Decease, Permanent
Compatible with Credit
(Insurance Optional)
Disability
Maturity
1.6. Teklif Teminat Tutarları/ Offer Collateral Amount
Sigorta Türü/ Insurance Type

Asgari Teminatları/ Minimum
Collaterals

Sigorta Başlangıcındaki
Teminat Tutarı/
Collateral Amount at
Insurance Start

DASK (Zorunlu Sigorta)/ TCIP
(Compulsory Insurance)
Konut Paket (İhtiyari Sigorta)/
Housing Package (Optional
Insurance)
Kredi Hayat (İhtiyari Sigorta)/
Credit Life (Insurance Optional)

Teminat Tutarı Değişikliğine
İlişkin Açıklama/ Statement on
Change of Collateral Amount
Kredi Vadesi Boyunca Yıllık
Değişir./ Changes Annually During
Credit Maturity
Kredi Vadesi Boyunca Yıllık
Değişir./ Changes Annually During
Credit Maturity
Kredi borcu ödeme periyoduna
bağlı olarak aylık azalan teminat
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Kredi Ferdi Kaza (İhtiyari Sigorta)/
Credit Personal Accident
(Insurance Optional
1.6. Teklif Prim Bilgileri
 Aşağıdaki tabloda yer alan sigortacı/lar,
karşısındaki Prim Teklif Tutarı kısmında tutar
yazılı olan ürünler için teklif vermiştir.
Sigortaları aşağıdaki sigortacılara yaptırmak
isterseniz, seçtiğiniz sigortacının teklif verdiği
ürünün karşısındaki kutucuğu imzalarsanız
seçtiğiniz sigorta, seçtiğiniz sigortacıya
Bankamız aracılığı ile yaptırılacaktır.
 Aşağıdaki tabloda yazılı Prim Teklif Tutarı,
sigortacının Bilgi Formu tarihinde teklif ettiği
tutarlar olup; işbu Form’u Müşteri’nin teslim
aldığı tarihten itibaren ikinci iş günü çalışma
saati bitimine kadar geçerlidir. Ancak tutarlar,
poliçe düzenlenmesi aşamasında farklılık
gösterebileceğinden düzenlenen poliçede yazılı
primler ödenecektir.

Ferdi Kaza/
Kredi Hayat/ Credit Kredi
Credit
Personal
Life
Accident
Prim
Prim
Prim
Prim
Teklif
Teklif
Teklif
Teklif
Tutarı /
İmza/
Tutarı/
İmza/
Tutarı/
İmza/
Tutarı/
İmza/
Premium Signature Premium Signature Premium Signature Premium Signature
Offer
Offer
Offer
Offer
Amount
Amount
Amount
Amount
DASK/ TCIP

Sigortacı/ Insurer

tutarlı
olarak
değişmektedir./
Changes as monthly decreasing
collateral amount depending on
credit loan payment period
1.6 Information on Offered Premium:
 The insurer(s) in the following table have placed
offers for the products with an amount specified
in the Premium Offer Amount section In case
you wish to insure with the following insurers, if
you sign the box beside the product offered by
your selected insurer, the insured shall be
performed by the insurer you selected, through
our Bank.
 The Premium Offer Amount specified in the
following table, are the amounts specified by the
insurer on the Information Form date and is valid
from the date the Customer receives the hereby
Form, until the end of the business hours of the
second business day. However the premiums
specified in the issued policy shall be payable, as
the amounts may vary during the policy issue
stage.

Konut/ Housing

 Tahsil yöntemi: Primler; kredi kartı, hesaptan
 Collection method: Premiums are collected
mahsup veya hesaba borç kaydedilmek suretiyle
through credit card, deduction from account or
tahsil edilir.
through debit from account.
 Prim ödeme periyodu: Düzenlenecek poliçelerde
 Premium payment period: Dates specified in the
yer alan ödeme planında yazılı tarihler.
payment scheme in the policies to be issued.
1.7. Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları İçin Varsa 1.7. Renewal Criteria Determined According to
Risk Kabul Politikasına Göre Belirlenen
Risk Acceptance Policy, If Any, For Life and
Yenileme Kriterleri: Kredi vadesine uyumlu
Personal Accident Insurance: In accordance
olarak bir defa yapıldığından hayat ve ferdi
with the loan maturity, life and personal
kaza sigortasının yenilemesi yoktur.
accident insurance have no renewal as they
are issued once.
2. Açıklamalar/Bilgilendirmeler:
2.
Descriptions/Notifications:
2.1. Yukarıda md. 1.5.’te yazılı bağlantılı sigortaları
başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı 2.1. If you wish to perform the linked insurances
specified in article 1.5 above with another
yoluyla yaptırmak istediğiniz takdirde, yukarıda
md. 1.5.’te yazılı “Asgari Teminatlar”ı ve
insurance company or insurance broker, you are
obliged to submit to our ban within one month
“Sigorta Süresi”ni, md. 1.6.’da yazılı asgari
“Teminat Tutarları” şartlarını sağlayan ve "dainafter the effective date of your current
i mürtehin"i Bankamız olacak şekilde
participation certificate/policy, the participation
düzenlenen katılım sertifikasını/poliçeyi mevcut
certificate/policy that meets the terms of
"Minimum Collaterals" and "Insurance Period"
katılım sertifikanızın/poliçenizin başlangıç
tarihinden itibaren bir ay içinde Bankamız’a
specified in article 1.5 and the "Collateral
ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu durumda
Amounts" specified in article 1.6 and in which
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Bankamız tarafından düzenlenen katılım
our Bank shall be the "loss payee". In such case
sertifikası/poliçe başlangıç tarihinden itibaren
the participation certificate/policy issued by our
iptal edilerek ödenen primler ibraz tarihinden
Bank shall be revoked as of the effective date
itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak
and the paid premiums shall be reimbursed to
hesabınıza iade edilecektir. 6102 sayılı Türk
your account in gross within five business days
Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve zorunlu
following the date of submission. Relevant
sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler
articles and provisions on termination of
saklıdır.
compulsory insurances of the Turkish
Commercial Code numbered 6102 are reserved.
Aynı koşulların sağlanması kaydıyla bir aylık
Provided that the same conditions are met, in
sürenin geçmesinden sonra yapılacak iptal
revocation requests placed following the one
taleplerinde yıllık katılım sertifikası/poliçelerde
gün
esası,
uzun
süreli
katılım
month period, daily value is payable for annual
participation certificates/policies and release
sertifikası/poliçelerde ise ayrılma (iştira) değeri
(surrender) value is payable for long term
ödenir. Detaylar katılım sertifikasında/poliçede
belirtilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
participation certificates/policies. Details are
specified in the participation certificate/policy.
ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların
Relevant articles and provisions on termination
sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.
of compulsory insurances of the Turkish
Katılım sertifikası/poliçe ibrazına ve iptaline
Commercial Code numbered 6102 are reserved.
ilişkin
hususlar,
yenilenen
katılım
Issuer regarding submission and revocation of
sertifikaları/poliçeler için de geçerlidir.
the participation certificate/policy are also valid
2.2. Konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması
for
the
renewed
participation
gereken Zorunlu Doğal Afet Sigortası (DASK)
certificates/policies.
kredi süresince Müşteri tarafından yıllık olarak
yenilenir. Müşteri tarafından zamanında 2.2. The Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP)
regarding housing credits shall be annually
yenileme yapılmamışsa, kredi kuruluşu
renewed by the Customer during the credit
tarafından bilgi verilerek ilgili poliçenin
period. If the customer fails to duly renewed the
yenilemesi gerçekleştirilir.
insurance, notification shall be made by the
Yenilemeli olarak düzenlenen kredi bağlantılı
credit institution and the concerned policy shall
zorunlu ve ihtiyari sigortalarda, kredi vadesi
be renewed.
boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana,
In credit linked compulsory and optional
sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin
insurances issued as renewable, during the credit
bildirim yapma sorumluluğu ise kredi
maturity, the renewal liability shall be borne by
kuruluşuna aittir.
the credit used and the liability for notification
2.3. Kredi kullanımı esnasında bu Bilgi Formu’nda
on renewal of the insurance contract shall be
yenileme bildirimi, katılım sertifikası/poliçe
borne by the credit institution.
gönderimi ve sigorta primi tahsil yöntemine
ilişkin Müşteri tarafından verilen bilgiler kredi 2.3. Information provided by the Customer on
vadesi süresince geçerlidir. Paylaşılan iletişim
Information Form renewal notification,
bilgilerinde değişiklik olması halinde, Müşteri
participation certificate/policy delivery and
tarafından bu değişikliklerin Bankaya
insurance premium collection method, shall be
bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda
valid.during credit use. The Customer is obliged
Banka, en son güncellenen iletişim bilgilerini
to notify the Bank of any changes in the
dikkate alarak bildirim yapacaktır.
specified contact information. Otherwise the
Bank shall make notification based on the last
2.4. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler,
updated contact information.
ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının 2.4. By signing the relevant documents, person
sonuçlandırılabilmesi
amacıyla
sağlık
included or to be included in the insurance scope
bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer
shall be deemed to consent to receiving of their
bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden
health information, insurance information and
(SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık
other information from Insurance Information
Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından
and Monitoring Center (IIMC), Social Security
ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket
Information, Ministry of Heath, health
nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların
institutions and organizations and insurance
SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
companies for risks assessment and conclusion
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza
of indemnification claims and to sharing of the
göstermiş saydır.
said information in the company with IIMC,
insurance company and authorities authorized
3. Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta
by relevant legislation.
Yaptırılması Sözleşmesi’ne İlişkin Ön
Bilgilendirmeler
3. Preliminary Notifications on Personal
Credit Linked Insurance
Genel İşlem Şartları (GİŞ) Hakkında
Bilgilendirme: Sözleşme, Genel İşlem Şartları Notification on General Transaction Terms
(GİŞ) içermektedir. GİŞ, ileride çok sayıdaki (GTT): The Contract includes the General
benzer sözleşmelerde kullanmak amacıyla, Transaction Terms (GTT). GTT are provisions
düzenleyenin önceden, tek başına hazırlayarak prepared solely by the issuer and presented to
karşı tarafa sunduğu sözleşmelerde yer alan the other party for use in future similar
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hükümlerdir. GİŞ karşı tarafın menfaatine aykırı
hükümler içerebilir. Türk Borçlar Kanunu’na
göre GİŞ’in Sözleşme’nin kapsamına girmesi,
Sözleşme’nin yapılması sırasında düzenleyenin
karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında
açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme
imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu
koşulları kabul etmesine bağlıdır.
Bir örneği incelemeniz için Tarafınıza verilen ve
bireysel kredi ile bağlantılı zorunlu ve ihtiyari
sigortalar,
sigortaların
yaptırılması
ve
yenilenmesi, sigortaları yaptırma ve yenileme
yükümlülüğü, prim ve masrafların sorumluluğu,
yeni poliçe ibrazı ve sair hususları düzenleyen
Sözleşme’de yer alan;
3.1. Md. 2; sigortacıyı seçme hakkı, sigortanın
kabulü için sağlaması gereken koşullar gibi
hususları,
3.2. Md. 3 ve 4; Müşteri’nin Zorunlu Doğal Afet
Sigortasını ve yapılması kararlaştırılan
ihtiyari sigortaları Banka’nın istediği gibi
yaptırıp, kredi kullandırılması esnasında
poliçe ve ödeme makbuzunu Banka’ya
ibrazı, aksi halde prim ve masrafları
Müşteri’ye ait olmak üzere Banka’ca
yaptırılması gibi hususları,
3.3. Md. 5; Müşteri’nin seçtiği sigorta şirketi ve
sigorta yapılması talebi gibi hususları,
3.4. Md. 6; Müşterinin sigortaları Kredi
Sözleşmesine konu kredi borcu sona
erinceye kadar Banka’nın istediği gibi
yenilenip, poliçeleri ve ödeme makbuzunu
Banka’ya ibrazı, aksi halde prim ve
masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere
Banka’ca acentesi olduğu bir sigortacıdan
yenilenebilmesi gibi hususları,
3.5. Md. 7; sigortaları yaptırma ve yenileme
yükümlülüğünün Müşteri’ye ait olduğu,
sigortaların
yapılmaması
veya
yenilenmemesi
halinde
Banka’nın
sorumluluğunun olmadığı gibi hususları,
3.6. Md. 8; sigortaların temin ettiği alacaklar,
ödenecek tazminat üzerinde Bankanın
hakları gibi hususları,
3.7. Md. 9; sigortaların prim ve masraflarının
Müşteri’ye ait olduğu gibi hususları,
3.8. Md. 10; Müşteri’nin yeni poliçe ibrazı ve
sonuçları gibi hususları,
3.9. Md. 11; Müşteri’nin Sözleşme’de genel
işlem koşulu kullanılmasını kabul ettiği gibi
hususları,
3.10. Md. 12; çeşitli hükümlere ilişkin hususları
düzenlemektedir.
Bilgi Formu ve Sözleşme’nin Örneğini Elden
Teslim Aldım. Tarih : ……/……./…………..
Müşteri

:

T.C. Kimlik/Vergi No

:



İmza

contracts. GTT may include terms against the
interests of the other party. According to the
Turkish Code of Obligations, inclusion of the
GTT in the Contract scope depends on the
issuer providing clear information to the other
party during signing of the Contract about such
conditions, providing opportunity for learning
their contents and agreement by the other party
of such conditions.
The Contract, which you have been provided a
copy and which arranges credit linked
compulsory
and
optional
insurances,
performing
and
renewing
insurances,
obligations to perform and renew insurances,
premium and expenditure liability, new policy
submission and other issues, arranges the
following issues:
3.1. Article 2; arranges issues such as the right
to choose the insurer and the conditions to
be met for acceptance of the insurance,
3.2. Articles 3 and 4; arranges issues such as the
Customer performing the Turkish
Catastrophe Insurance Pool and other
decided optional insurances in the manner
requested by the Bank, submission to the
Bank of the policy and the payment receipt
during credit usage, or otherwise,
performance of the same by the bank, with
premium and expenditures borne by the
Customer,
3.3. Article 5; arranges issues such as the
insurance company chosen by the
Company and the insurance request,
3.4. Article 6; arranges issues such as renewal
of the insurances by the Customer as
requested by the Bank until the credit loan
subject to the Credit Contract ends,
submission of the policies and payment
receipts to the Bank, otherwise renewal by
the bank through an insurer with an agency
with premium and expenditures borne by
the Customer,
3.5. Article 7; arranges issues such as the fact
that insurance and renewal liability is borne
by the Customer and that the Bank bears no
liability in case of failure to insure or
renew,
3.6. Article 7; arranges issues such as
receivables guaranteed by the insurances
and rights of the Bank over the payable
indemnifications,
3.7. Article 9; arranges issues such as the fact
that the premiums and expenses of the
insurances shall be borne by the Customer,
3.8. Article 10; arranges issues such as
submission of new policy and results,
3.9. Article 11; arranges issues such as that the
Customer has agreed to use of general
transaction terms in the Contract,
3.10. Article 12; arranges issues such as
miscellaneous provisions.
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I Have Received a Copy of the Information
Form and Contract by Hand. Date:
……/……./…………..
Customer

:

REPUBLIC OF TURKEY ID/Tax No.


:

Signature

:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Ümraniye - İstanbul / 206671, albarakaturk@hs03.kep.tr, 0047000870200019, www.albarakaturk.com.tr
EFRM-137-075
Sayfa 5 / 5

