Brokerlik Sözleşmesi
Sigortacell Sigorta Brokerliği Anonim Şirketi (“Broker”, Ruhsat Numarası: 19226), usulüne uygun
ruhsat ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tesis edilen yetki ile, sigorta veya reasürans sözleşmesi
yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen
tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta
sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerine aracılık
eden bir kuruluştur. Müşteri, işbu Brokerlik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kabulü ile Broker’i , sigorta
şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar
tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları
sigorta şirketlerinin sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve Broker’in bu hususta bir sorumluluğu
yoktur. Broker, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu
anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine
atfedilen yükümlülüklerin Broker’e atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz. Sigorta teminatı, sigorta
poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Broker tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına
taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel
şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından kuver
verilebilir Broker, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Broker sigorta teminatı
vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına
aracılık etmektedir. Poliçeler Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe
asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine
gönderilir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile
sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı,
risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Broker tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan
ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman
çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve
bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve
iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer
kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür. Talep ettiğim işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve
hizmetlerin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü verinin, Broker tarafından sigorta
şirketlerinden, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşım Sistemi üzerinden temin edilmesine onay
verdiğimi kabul ve beyan ederim. Broker’i sigorta ile ilgili her konuda tek yetkili sigorta brokerim
olarak tayin ediyorum. Broker adıma hareketle sigorta şirketlerinden teklif almaya, sigortalarının
mutabakatını takiben sigorta poliçelerini hazırlatmaya, poliçe teslim almaya yetkilidir.

