
   
 
 

 

 

POLİÇE ÖZEL KOŞULLARI 

 

BÖLÜM A: SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI  

İşbu sigorta poliçesi sigortalıya Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dâhilinde sunulan Kaza Sonucu Yaşam 

Kaybı, Sürekli Sakatlık teminatlarına ek olarak, sigorta kapsamındaki yaralanma veya hastalık sonucu 

hastanede yatarak tedavi edilmesi halinde Gündelik Hastane Tazminatı teminatı sunmaktadır. 

İşbu poliçe kapsamında TeleMedicine Online Sağlık Danışmanlığı, Medline Ambulans ve Anlaşmalı Tıbbi 

Kuruluşlarda İndirim Hizmeti sunulmaktadır. 

BÖLÜM B: TANIMLAR 

Başlangıç Tarihi: Poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas alınmak üzere tüm primin veya ilk prim 

ödemesinin tam olarak tahsil edildiği andan itibaren poliçe teminatları yürürlüğe girmektedir. Sonradan 

poliçeye zeyil ile yapılan değişiklikler olması durumunda ise bu değişikliklere ait başlangıç tarihi, zeylin 

yürürlüğe girdiği tarihtir.  

Doktor/Tıp Doktoru: Çalıştığı coğrafi bölgede tıbbi ve cerrahi hizmetler sunmaya yasal olarak yetkili 

olan sigortalının ve/veya sigorta ettirenin kendisi ve/veya aile yakını olmayan kişi anlamına gelir. Ayrıca 

doktor, lisansının kapsamı dâhilinde faaliyet gösteren ve onaylı bir kurum tarafından verilen bir derece 

sahibi ve Türk Tabipler Odası'na kayıtlı olan lisanslı tıp doktoru anlamında kullanılır. Doktor terimi 

mütehassıs ve cerrah terimlerini de kapsar. 

Anlaşmalı Tıbbi Kuruluşlarda İndirim Hizmeti: Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu olarak listelenmiş hastane, 

poliklinik ve eczanelerden poliçe teminatı kapsamında olmayan sağlık harcamalarında da %5 ile %40 

arasında değişen oranlarda özel indirimlerle kullanabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Aile Yakını: Eş, çocuk (evlat edinilmiş ve üvey çocuk dâhil),öz ve üvey kardeş, kayınpeder, kayınvalide, 

büyükbaba, büyükanne, torun, öz/üvey anne ve baba, teyze, hala, amca, dayı, kız ve erkek yeğen 

anlamına gelmektedir. 

Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu: Bu terim, Dünya Sağlık Teşkilatı’nın verdiği anlamlara sahip 

olacaktır. Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu; HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), 

ensefalopati (demensiya), HIV Wasting Sendromu ve ARC’yi (AIDS ile bağlantılı durum) kapsar. 

Hastane: 

(a) Sağlık hizmetleri için geçerli bir ruhsata (kanunlara göre alınması gerekiyorsa) sahip olan 

(b) Temel işlevi hasta veya yaralı insanları tedavi etmek ve bakımını yapmak olan 

(c) Tesislerde daima ve fiziksel olarak hazır bulunan bir veya birden fazla doktordan oluşan bir kadroya 

sahip olan 

(d) 24 saat hemşirelik hizmeti sunan ve tesislerinde daima en azından bir kalifiye ve lisanslı profesyonel 

hemşiresi bulunan 

(e) Kendi tesislerinde ya da önceden yapılmış sözleşmelere göre hastane ile bağlantılı olan başka 

tesislerde organize tanı ve cerrahi müdahale olanakları bulunan 

(f) Temel işlevinin gereği olan hizmetler dışında, bir klinik veya yaşlılar için bakım evi, huzur evi veya 

nekahat tesisi veya benzeri bir kuruluş olmayan ve tıbbi mevzuata göre tanınmış bir kurum anlamına 

gelir. 

Hastanede Yatarak Tedavi Süresi:  Sigortalının bir hastanede hasta olarak yatarak tedavi gördüğü ard 

arda günlerden oluşan asgari 24 saat olmak üzere azami 50 günlük süre anlamına gelir. Ancak, bir önceki 

hastanede yatarak tedavi sonrası tahliye tarihi ile bir sonraki hastanede yatarak tedavi için kabul tarihi 

arasında 30 (dâhil) gün veya daha az süre bulunması durumunda, aynı rahatsızlığın veya kazanın neden 

olduğu birden fazla ve ard arda hastanede yatarak tedavi edilme olayı aynı hastanede yatma süresinin 

birer parçası sayılacaktır. 24 saat altında gerçekleşen yatarak tedavi görülmesi teminat kapsamı 

haricidir. 



   
 
 

 

 

Sigortacı: Bu sigorta poliçesinin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi 

olan Gulf Sigorta A.Ş.’dir. 

Sigorta Poliçesi: Sigortacının sigorta sözleşmesi gereğince TTK’nın ilgili maddesine göre düzenlediği ve 

sigortanın şart ve koşullarını gösteren belgedir. 

Sigorta Ettiren: Bu sigorta poliçesi için başvuran, başvurusu sigortacı tarafından kabul edilen ve bu 

sigorta poliçesinin teminatı dâhilinde sigortalı lehine hareket eden prim ödeme borcu altındaki kişi 

anlamına gelir. 

Sigortalı: Kendisinin veya sigorta ettirenin sigorta başvurusunda bulunarak lehine sigorta poliçesi 

tanzim edilen 18 ile 65 yaşları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya daimi ikametgâhı Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde olan kişidir. 

Poliçe üzerinde yer alan plana göre aşağıdaki kişiler teminat kapsamına alınmaktadır. 

Bireysel Plan: Sadece ana sigortalı teminat kapsamındadır. 

Eş Dâhil Plan: Ana sigortalı (sigorta ettiren) yanı sıra eşi de teminat kapsamındadır. 

Aile Planı: Ana sigortalı (sigorta ettiren) yanı sıra eş ve çocuklarını da teminat kapsamındadır. 

Çocuk Dâhil Bireysel Plan: Ana sigortalı (sigorta ettiren) yanı sıra çocuklarını da teminat 

kapsamındadır. 

Eş:  Sigortalının resmi karısı ya da kocası anlamına gelir. 

Çocuk / Çocuklar: Ana sigortalı (sigorta ettiren)'in 2 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olan (yasal 

olarak evlat edinilmiş ve/veya üvey çocuklar dâhildir)  teminat kapsamındadır. 

Sağlık Kuruluşu: Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kişilere 

tıbbi hizmet veren, kamu veya özel kuruluşlardır. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, senatoryumlar, 

fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakım evleri, huzurevleri vb. ile madde bağımlılığı konularında 

uzman olan kuruluşlar sağlık kuruluşu tanımına girmez. 

Kaza: Sigorta Dönemi içinde harici faktörler, şiddet eylemleri ve gözle görülür olayların neden olduğu, 

öngörülmeyen, kontrol edilemeyen, beklenmeyen, ani fiziksel olaylar anlamına gelir.  

Önceden Var Olan Sağlık Durumu / Önceden Mevcut Hastalık ve Rahatsızlık:  Poliçe başlangıç 

tarihinden önce var olan teşhis edilmiş veya edilmemiş rahatsızlık / hastalıkla ilgili, sağlık durumuna 

bağlı olarak sigortalının ilaç, tedavi veya sağlık önerisi almış olması, sigortalıda herhangi bir 

rahatsızlığın / hastalığın belirtilerinin varlığı veya buna bağlı olarak gelişen rahatsızlık / hastalık 

anlamına gelir. 

Teminat Limiti: Bu sigorta poliçesi genel ve özel şartlarında belirtilen, ilgili teminat kapsamına giren 

teminat üst bedelidir. 

Yaralanma: Sigorta dönemi içinde, ani ve harici bir hadise nedeniyle sigortalının iradesi dışında 

meydana gelebilecek kazaların neden olduğu bedensel yaralanma anlamına gelir. 

Yaş: Başvuru, hasar formları üzerinden yer alan tarihi ne olursa olsun, sigortalı kişinin nüfus kaydı, 

pasaport gibi resmi belgelerinde yer alan doğum tarihi üzerinden hesaplanan resmi yaşı anlamına gelir. 

Yatarak Tedavi: Bir hastanede yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar asgari bir gün (24 saat) 

süren ve hastanenin en az bir günlük oda ve yiyecek ücreti aldığı tedavi işlemidir. 

BÖLÜM C: SİGORTANIN SÜRESİ 

Aksine bir durum ile karşılaşılmadığı takdirde sigorta teminatı poliçede yer alan başlangıç tarihinde 

Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve bir (1) yılın sonunda aynı gün Türkiye saati ile öğlen saat 

12.00'de sona erer. Poliçenin BÖLÜM L SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ maddesi ve yine bu maddenin 

prim ödemeleri koşulları kapsamında sigortalı veya sigortacı talebi ile tarafından sonlandırılmadıkça 

takip eden bir (1) yıllık dönemler için aynı koşullarda sözleşme kurulmuş olacak ve primin veya taksitle 

ödeme kararlaştırılmış ise peşinatın tahsili ile poliçe teminatları yürürlüğe girecektir. 

 

 



   
 
 

 

 

BÖLÜM D: SİGORTAYI YAPTIRMAK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?  

18-64 yaşları (bu yaşlar da dâhil) arasında olan ve sigortaya başvururken yaptığı beyanda sigortaya dâhil 

olmasını engelleyecek şartlardan herhangi birine sahip olmayan her kişi sigorta yaptırmak için 

başvurabilir.  

BÖLÜM E: TEMİNATLAR 

Kazaen Yaşam Kaybı ve Kazaen Sürekli Sakatlık 

İşbu teminatlar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde geçerlidir.  

Çocuk(lar)'ın teminat kapsamına alındığı Aile Planı veya Çocuk Dâhil Bireysel Plan'larda, bu teminat 

çocuklara poliçe üzerinde yer alan Bireysel Plan Yetişkin teminat limitlerinin yüzde otuzu (%30) ile 

sınırlıdır 

Günlük Hastane Tazminatı (Kaza Sonucu) 

Sigortalının sigorta kapsamındaki bir kaza sonucu yaralanması nedeni ile bir hastanede yatarak tedavi 

edilmesi halinde, poliçede belirtilen Günlük Hastane Tazminatı, hastanede yatarak tedavi süresince 

her tam gün (24 saat)  için sigortalıya ödenecektir. Asgari 24 saat yatarak tedavi görülmüş olması koşulu 

ile sigortalının poliçe teminat limitleri çerçevesinde hastanede yatarak tedavi süresince her tam gün 

için ilk gün itibarı ile günlük tazminat ödenmesi gerçekleştirilir. Sigortalının hastanede yatarak tedavi 

olduğunun ve yatarak tedavinin tıbben gerekli olduğunun yetkili doktor tarafından bir rapor ile 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerini ortaya koyan fatura ve epikriz 

raporu eşliğinde hasar bildiriminde bulunulmalıdır. 

İş bu teminat Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 4,5,6 esas alınarak sunulmaktadır. 

Poliçe teminat limiti kaza, yaralanma sayısına bakılmaksızın günlük olarak uygulanır ve poliçe vadesi 

boyunca toplam 50 gün ile sınırlıdır. 

Çocuk(lar)'ın teminat kapsamına alındığı Aile Planı veya Çocuk Dâhil Bireysel Plan'larda, bu teminat 

çocuklara poliçe üzerinde yer alan Bireysel Plan Yetişkin teminat limitlerinin yüzde otuzu (%30) ile 

sınırlıdır 

Günlük Hastane Tazminatı (Hastalık Sonucu) 

Sigortalının sigorta kapsamındaki bir hastalık nedeni ile bir hastanede yatarak tedavi edilmesi halinde, 

poliçede belirtilen Günlük Hastane Tazminatı, hastanede yatarak tedavi süresince her tam gün (24 saat) 

sigortalıya ödenecektir. Yatarak asgari 24 saat tedavi görülmüş olması koşulu ile sigortalının poliçe 

teminat limitleri çerçevesinde hastanede yatarak tedavi süresince her tam gün için ilk gün itibarı ile 

günlük tazminat ödenmesi gerçekleştirilir. Sigortalının hastanede yatarak tedavi olduğunun ve yatarak 

tedavinin tıbben gerekli olduğunun yetkili doktor tarafından bir rapor ile belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerini ortaya koyan fatura ve epikriz raporu eşliğinde hasar 

bildiriminde bulunulmalıdır. 

Poliçe teminat limiti hastalık sayısına bakılmaksızın günlük olarak uygulanır ve poliçe vadesi boyunca 

toplam 50 gün ile sınırlıdır. 

İş bu teminat Bölüm G “TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER” de yer alan istisnalar dâhilinde sunulmaktadır. 

Bölüm G “TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER” yer alan “Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle 

başlatılmış salgın hastalıklar” istisnasının aksine, COVID-19 salgın enfeksiyonu nedeni ile sigortalının 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı salgın hastalık kriterlerine uygun bir hastanede yatarak tedavi 

olduğu her tam gün (24 saat) için sadece Günlük Hastane Tazminatı (Hastalık) teminatı dâhilinde günlük 

tazminat ödenmesi gerçekleştirilir. 

Çocuk(lar)'ın teminat kapsamına alındığı Aile Planı veya Çocuk Dâhil Bireysel Plan'larda, bu teminat 

çocuklara poliçe üzerinde yer alan Bireysel Plan Yetişkin teminat limitlerinin yüzde otuzu (%30) ile 

sınırlıdır. 

 

 



   
 
 

 

 

TeleMedicine - Online Sağlık Danışmanlık Hizmeti 

Sigortalıya online görüntülü görüşme (sigortalının görüşmeyi görüntüsüz tercih etmesi durumunda 

sadece sesli görüşme) ile sağlık danışmanlık hizmeti poliçe dönemi içinde sağlanacaktır. 

Sigortalının bir poliçe dönemi içinde Acil Tıp veya Aile Hekimi ile toplam (4) dört kere, Uzman Hekim 

ile ise (1) bir kere görüşme hakkı bulunmaktadır. 

Sigortalının Telemedicine Online Sağlık Danışmanlık Hizmetinden istifade edebilmesi için 0 216 681 75 

57 nolu telefondan veya “www.gulfsigorta.com.tr/telemedicine” web adresinden 7/24 hizmet 

başvurusunda bulunması, Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'nin 

okuduğunu onaylaması ve kişisel verilerin işlenmesine dair gerekli izni vermesi ve sunulan hizmet 

kapsamındaki hekimlerden seçim yapması gerekmektedir. 

Randevu oluşturulduktan sonra sigortalı cep telefonu veya e-posta adresine gönderilene linke belirlenen 

saatte tıklanması ile görüntülü görüşme sağlanmaktadır. 

Online Sağlık Danışmanlık Hizmetinden istifade edebilmek için linke tıklandığında açılan ön sayfada 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okunduğunu onaylaması ve 

kişisel verilerin işlenmesine dair onamın verilmesi gerekmektedir. 

Görüşmelerin teknik olarak sağlıklı yürütülebilmesi için internet gücü yüksek bir alanda bulunulması ve 

kulaklık kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bilgisayar ve cep telefonu ile görüşmelerde ses ve kamera 

izinlerinin verilmesi gerekmektedir. 

Online Hizmet Kapsamındaki Tıbbi Branşlar: Aile Hekimi, Acil Tıp, Psikiyatri, Dermatoloji, Göz 

Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Beyin Cerrahisi, Dâhiliye, Genel Cerrahi, Ortopedi, 

Algoloji, Kardiyoloji, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Metabolik Cerrahi (Genel Cerrahi altında),  Kadın 

Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Üroloji 

Sadece yukarıda “Online Hizmet Kapsamındaki Tıbbi Branşlar” ile belirtilen branşların sağlık 

profesyonelleri ile yapılacak görüşmeler işbu sağlık danışmanlık hizmeti kapsamındadır.  Acil durum 

yönetimi, reçete yazımı, tedavi etme hizmetlerini içermemektedir.   

Online sağlık danışmanlık hizmeti ile ilgili randevular sadece mesai saatleri için sağlanmaktadır. 

Danışılacak hekimin hafta içi mesai saati sonrası veya hafta sonu uygunluklarının olması halinde 

randevular çalışma saatleri dışı için de oluşturulabilecektir. 

Hekimler için görüşme süresi 15 dakika ile sınırlıdır. 

Görüşmelerin belirlenen randevu saatinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar dolayısı ile 

gerçekleştirilememesi durumunda 0 216 681 75 57 numaralı telefondan destek talep edilmesi 

gerekmektedir. Teknik aksaklıklar nedeni ile gerçekleştirilemeyen görüşme hak kaybı olarak 

değerlendirilmeyecek ve sigortalıya tekrar randevu oluşturulması için yardımcı olunacaktır. 

Acil Tıp veya Aile Hekimi görüşmesi sonrası Uzman Hekim görüşmesi önerilmesi ve gerçekleşmesi 

durumunda Acil Tıp veya Aile Hekimi görüşme hakkından ayrıca düşülmeyecektir. 

Medline Ambulans Hizmeti 

Sigortalının T.C. sınırları içerisinde bir hastalık ve/veya kaza nedeniyle ortaya çıkan acil bir durumda 

bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın sağlık kuruluşuna taşınması için gerekli 

organizasyon ve nakil masrafları teminat altına alınmaktadır. Bu servisten faydalanmak için 444 12 12 

numaralı telefondan Medline Alarm Merkezi ile irtibata geçiniz. 

Anlaşmalı Tıbbi Kuruluşlarda İndirim Hizmeti: Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu olarak listelenmiş hastane, 

poliklinik ve eczanelerden poliçe teminatı kapsamında olmayan sağlık harcamalarında da %5 ile %40 

arasında değişen oranlarda özel indirimlerle kullanabilme imkânı sağlanmaktadır. 

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu bilgilerinin güncel haline www.gulfsigorta.com.tr sitesinde 'Hasar anında' 

başlığı altında yer alan 'Anlaşmalı Kurumlar” alanını ziyaret ederek veya 444 1 244 numaralı telefon 

aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

 



   
 
 

 

 

BÖLÜM F: BEKLEME SÜRELERİ 

İşbu poliçede belirtilen hastalık sonucu Günlük Hastane Tazminatı teminatı için poliçe başlangıç 

tarihinden itibaren 60 günlük bekleme süresi uygulanmaktadır. 

İşbu poliçede belirtilen Günlük Hastane Tazminatı(Hastalık) teminatında COVID-19 dolayısı ile ortaya 

çıkabilecek rahatsızlıklar için poliçe başlangıç tarihinden itibaren 15 günlük bekleme süresi 

uygulanmaktadır. 

Yenileme poliçesi ise yukarıda belirtilen bekleme süreleri uygulanmamaktadır. 

BÖLÜM G: TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER 

Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde.2´de belirtilen Teminat Dışı Hallerden başka, Madde 2 / h fıkrası 

gereği aşağıda belirtilen durumlar ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 4,5,6'da yer verilen 

haller, bu poliçenin tüm teminatları için kapsam dışı tutulmuştur. 

Ayrıca, bir hastaneye kabul edilmenizin ve orada yatmanızın sebebi aşağıda yer alan durumlardan biri 

veya birkaçı olması durumu da teminat kapsamı haricidir: 

- Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan tıbbi durum mevcut hastalık ve rahatsızlıklar 

- Sigortacılık mevzuatı ile sağlık sigortası genel şartlarına aykırı düşen tüm haller 

- Sigortalının sağlığını tehlikeye sokmaksızın hastaneye yatırılmadan da yürütülebileceği doktor 

tarafından da kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin hastaneye yatırılarak yapılması. 

- İntihar ve intihara teşebbüs (hangi akıl ve ruh hali ile olursa olsun) 

- Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar (sinirsel veya duygusal 

bozukluklar, depresyon veya anksiyete de dâhil olmak üzere) 

- Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halüsinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin 

kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalar 

- Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş, ileri yaşta ortaya çıksa dahi doğumsal rahatsızlıklar 

(Konjenital), anomali ve hastalıklar, genetik hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, 

taranması, yapı bozuklukları, motor mental gelişim ve büyüme bozuklukları, premature bebek ve kuvez 

tedavisi 

- Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile alzheimer, parkinson, sara (epilepsi) ve bu rahatsızlıkların 

tedavisinde kullanılan antipsikotik, antisiyolitik, antikonvülzan 

- Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu 

- Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar 

- Dış gebelik rüptüre olması durumu hariç gebelik ve gebeliğe bağlı her türlü komplikasyon ve tedaviler 

- Vajinal kanama, burun kanaması vb. bölgesel kanamalarda hipovolemiye sebep olmayacak hafif 

düzeydeki kanamalar. 

- Oto-greftler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu için yapılan masraflar. 

- Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkında mevzuata aykırı şekilde yapılan 

organ ve doku nakilleri. 

- Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak, 

- Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendini bile bile tehlikeye 

maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 

- Sünnet (Poliçe kapsamına konu bir kazadan dolayı gerekli olan durum hariç),  

- Bir kaza sonucu olmamak kaydı ile kozmetik ya da plastik cerrahi müdahaleler, 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde gerçekleşen tıbbi tedaviler 

BÖLÜM H: COĞRAFİ KAPSAM 

İşbu sigorta kapsamında sunulan Kazaen Yaşam Kaybı ve Kazaen Sürekli Sakatlık teminatları Irak ve 

Afganistan hariç tüm dünyada geçerliyken, Günlük Hastane Tazminatı, TeleMedicine Online Sağlık 

Danışmanlık, Medline Ambulans Hizmeti ve Anlaşmalı Tıbbi Kuruluş İndirim Hizmeti sadece T.C sınırları 

dâhilinde geçerlidir. 



   
 
 

 

 

BÖLÜM I: ORTAK HÜKÜMLER 

Sözleşme: Bu sözleşme, sigortalının beyanına istinaden kurulmuş olup sigorta ettirene doğru beyanda 

bulunma yükümlülüğü getirmiştir. Sigortacı ve sigorta ettiren her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları 

gösteren bu sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerden oluşmaktadır. Sigortalı / sigorta ettirenin sözleşmenin 

yapılması, poliçenin devamı sırasında ve hasar sonrasında doğru beyan vermemesinden doğabilecek her 

türlü kayıp ve zararlar sigortalı / sigorta ettirene Türk Ticaret Kanunu ve Genel Şartlar ilgili hükümleri 

gereği yansıtılabilecektir. 

Rizikonun Gerçekleşmesi: 

a) Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip 

veya hasar anında,  ihbarı müteakip sigortacınızdan temin ediniz. 

b) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal veya hasarın belgelenmesi ya da hasarla ilgili tüm 

önlemlerin alınması koşulu ile, haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren makul süre içinde, 

gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda 

bulununuz. 

c) Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 

Yetkili Mahkemeler:  Sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda 

onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.  

Tıbbi Muayene: Sigortacı, ödeme talebinin askıda kaldığı süre içinde ve makul sayılabilecek sıklıkta, 

masraflar sigortacıya ait olmak üzere ek kanıt talep etme veya sigortalının tıbbi muayeneye 

(muayenelere) tabi tutulmasını isteme veya ölüm halinde kanunlarca yasaklanmaması şartıyla otopsi 

yaptırma hakkına sahiptir. 

Primin Muaccel Olması: Eğer poliçe teminatları kapsamında olan teminatlardan biri için ifraz için 

yapılan tazminat talebi ödenebilir durumda ise, mehil süresi de dâhil olmak üzere ilgili poliçeye ait 

ödenmemiş bakiye priminin tamamı muaccel hale gelir ve ödenecek tazminat tutarından tenzil edilir. 

Değişiklikler: Bu poliçede yazılı bulunan tüm hususlar ancak ve sadece sigortacı yetkili imzasına sahip 

kişiler tarafından değiştirilebilir, düzeltilebilir. 

Zeyilname ve ekli belgeler de dâhil olmak üzere, işbu poliçe sigorta sözleşmesinin tamamını teşkil eder. 

Bu poliçede yapılan değişiklikler, sigortacı tarafından onaylanmadıkça ve bu onay poliçeye zeyil 

edilmedikçe geçerli değildir.  

Hileli ve/veya Sahte ve/veya Aldatıcı Hak İddiası: Eğer bu türden hak iddiaları hileli, sahte veya 

aldatıcı bir şekil içindeyse veya sigortalının, sigortalanan kimse veya sigortalı adına veya sigortalının 

yetkisiyle hareket eden herhangi bir diğer kimse tarafından herhangi bir hileli, sahte veya aldatıcı 

araçlarla veya alet(ler) ile desteklenmekteyse, bu durumda herhangi bir hak iddiası ile ilgili olarak 

sigortacı işbu poliçe altında herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacaktır. 

Zaman Aşımı: TTK 1420. maddesi uyarınca, sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın 

muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482. madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta 

tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı 

yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.  

Uluslararası Ticaret Kontrolü ve Ekonomik Yaptırımlar: Birleşmiş Milletler kararları veya Avrupa 

Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri ticari ve ekonomik yaptırımları, kanunları ve düzenlemeleri 

kapsamında yer alan tüm yaptırımlar, yasaklamalar veya kısıtlamalar uyarınca, reasürörün/sigortacının 

teminat sağlamak, hasar ödemek veya menfaat sağlamak suretiyle böyle bir yaptırım, yasaklama veya 

kısıtlamaya maruz kalması söz konusu ise, hiçbir reasürör/sigortacı herhangi bir teminat sağlamış gibi 

addedilmeyecek ve hiçbir reasürör/sigortacı bu sözleşmenin hükümleri kapsamında herhangi bir 

tazminat ödeme veya herhangi bir menfaat sağlama hususunda sorumlu olmayacaktır. 

Tahkim: Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, 

www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 



   
 
 

 

 

Bilgi Paylaşımı: Sigortacı ilgili mevzuat gereği başta Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olmak üzere çeşitli 

resmi ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sigortalıları hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli bilgi alma 

ve bilgi verme işleminde bulunmaktadır.  Kişisel veri paylaşımı ile ilgili hususlara Ekte yer alan 

Aydınlatma Metni’nden veya www.gulfsigorta.com.tr’ de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Sigortacı tarafından, 6102 sayılı TTK m. 1412 uyarınca sigortalı, temsilcisi veya lehtarın bilgisi ve 

davranışına başvurulması halinde, bu kişiler tarafından verilecek eksik/hatalı bilgiler, sigorta ettirenin 

kanunen düzenlenmiş olan beyan yükümlülüğüne aykırılık olarak kabul edilecek olup, bu hallerde 

sigortacının 6102 sayılı TTK m. 1435 ve devamında düzenlenen hakları saklı tutulmaktadır. 

İşbu belgenin ayrılmaz bir parçası olan ve tüm teminatların kapsamı, genel şartları, özel şartları, 

klozları, teminat dışında kalan haller, hasar durumunda yapılması gerekenler bu poliçe ekinde teklif 

sahibi / sigortalı ve/veya sigorta ettiren tarafından teslim alınmıştır. 

Sigorta ettiren/sigortalı/lehtar(menfaattar)  tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme 

borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla iyi niyetle yapılacak olan makul giderler, sigortacı 

açısından söz konusu masrafların öngörülebilir olabilmesi amacıyla, yapılmadan evvel sigortacıya 

bildirilecek, yapılan giderlere ilişkin belgeler sigortacıya iletilecektir. 

Sigortacının, sigorta ettirenden sigorta sözleşmesinin kurulmasına kadar teklif formunda beyan edilen 

bilgilere ilave olarak bilgi isteme hakkı saklıdır. Teklifin yapılmasından sigortacı tarafından kabulüne 

kadar geçen sürede meydana gelen ve sigortacının sözleşmeyi yapıp yapmamasına veya farklı şartlarla 

yapmasına etki edebilecek konulardaki değişikliklerin sigorta ettiren tarafından sigortacıya 

bildirilmemesi halinde, sigorta ettiren beyan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş sayılacak olup, 

sigortacının bu çerçevede sigorta ettirene karşı ileri sürebileceği Kanun’dan doğan tüm hakları saklıdır. 

BÖLÜM J: TAZMİNATIN ÖDENMESİ  

Sigortacı tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgeler: İşbu poliçe ile teminat altına alınmış olan 

herhangi bir riziko sebebi ile oluşturulacak hasar dosyası için, sigortacı gerekli gördüğü hallerde, 

sigortalı / mağdur ile alakalı olarak her türlü tıbbi/finansal bilgi ve belgeyi sigortalı / mağdur namına 

resmi birimlerden talep ve temin edebilir, bu konuda sigortalının ön muvaffakatnamesi, poliçe ile 

otomatik olarak alınmış sayılmaktadır. Tazminatı talep edebilmek için, sigortalının talebini tevsik 

edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli sayılan ödeme ve ispat 

belgelerini ibrazı şarttır. 

Tazminat Talep Formları ve Delil İçin Zaman: 

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu 

durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere 

olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânları ölçüsünde alacağı tedbirler dolayısıyla yapacağı 

makul giderleri, söz konusu masrafları yapmadan evvel, bunların sigortacı açısından öngörülebilir 

olabilmesi ve gerektiğinde sigortacı tarafından sigorta ettiren/sigortalıya zararı önleyecek/azaltacak 

talimatlar verilebilmesine imkân tanıyabilmek amacıyla, sigortacıya bildirecektir. Sigorta 

ettiren/sigortalı, söz konusu talimatların yerine getirilmesinin kendisi için mümkün olması ve/veya 

bunların uygulanmasının kendi durumunu ağırlaştırmaması ve/veya verilen talimatların, sigorta 

ettiren/sigortalının zararın oluşmasını önleme/azaltma yükümlülüğüne aykırı olmaması ve/veya zararı 

önlemek/azaltmak amacına hizmet etmeyen talimatlar olmadığı sürece, sigortacının bu konudaki 

talimatlarına uymak zorundadır. 

Hasar İhbarı: Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince, her bir teminat için geçerli olmak 

kaydı ile durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin 

yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun 

ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. 



   
 
 

 

 

Tazminat Ödeme Süresi: İşbu poliçe genel ve özel şart ve teminatlar dâhilinde vuku bulan bir rizikonun 

gerçekleşmesi halinde, sigortacı tarafından talep edilen ilgili tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde 

sigortacıya ulaşmasından ve sigortacı tarafından kabul edilmesine müteakip mevzuatta öngörülen 

sürede ödenecektir. 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, 

rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek 

olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta 

ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde 

sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla 

yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun ağırlığına göre 

tazminattan indirim yapılır. TTK zaman aşımı ile ilgili diğer maddeler saklı kalacaktır. 

BÖLÜM K: SÖZLEŞMENİN OTOMATİK YENİLENMESİ  

Sigorta ettiren veya sigortacı tarafından sona erdirilmedikçe poliçe üzerinde yazılı olan sigorta süresinin 

sona ermesinden sonra takip eden bir (1) yıllık dönem için aynı koşullarla yeni bir sözleşme kurulmuş 

olacak, primin taksitle ödeme kararlaştırılmışsa peşinatın tahsili ile poliçe teminatları yürürlüğe 

girecektir; ancak yenileme tarihi itibariyle sigortacı poliçeyi yenilememe hakkına ve primlerinde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Poliçenin yenilendiği veya yenilenmediği bilgisi sigortalıya sms 

yoluyla bildirilecektir. 

BÖLÜM L: SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONA ERME HALLERİ 

1- Bu poliçe sigortalıya bağlı olarak aşağıdaki tarihlerin en erken olanı itibarıyla sigortacı’nın kanundan 

doğan sözleşmenin feshedilmesine dair diğer hakları saklı kalmak üzere, hiçbir ihtara gerek olmaksızın 

otomatik olarak sona erecektir; 

- Sigorta kuvertürü, sigortalının 65. doğum gününü müteakip devam eden poliçesinin vade bitiminde, 

- Sigortalının ölümü halinde, 

- Sigortalının Sürekli Tam Sakatlık (%100 Sürekli Sakatlık) hali durumunda 

2- İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, sigortacı ödeme 

yapılmadığı sürece sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. İzleyen primlerin herhangi bir zamanda 

ödenmemesi halinde ise, sigortacı sigorta ettirene on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, 

aksi halde, süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç 

ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa 

ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi 

feshedebilir. Sigortacının sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer 

hakları saklıdır. 

3- Sigorta ettiren tarafından önemli hususların bildirilmemesi veya yanlış bildirilmesi halinde sigorta 

ettirenin kastı tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür. Kastı yoksa, sigortacı bu yükümlülüğün 

ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı 

isteyebilir. 

4- Sigortacı, sözleşmenin süresi içerisinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşmasını 

ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği 

takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın 

gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

5- Sigorta ettiren tarafından poliçe hükümlerine uygun bir biçimde iletilen fesih taleplerinde veya 

poliçenin sigortacı tarafından feshedilmesi veya feshedilmiş sayılması hallerinde poliçe başlangıç 

tarihinden itibaren geçen süre bakımından sigortacının gün esasına göre hak ettiği prim hesaplanır ve 

sigorta ettiren tarafından ödenen prim tutarı hak edilen primden fazla ise aradaki fark sigorta ettirene 

iade edilir. 



   
 
 

 

 

Sigorta ödemelerinin kredi kartı ile yapılması durumunda sigortacının sorumluluğu, poliçe ilk prim 

peşinatının sigortalının kredi kartından tahsil edildiği tarihten itibaren başlar. 

Poliçeniz ile ilgili her türlü talep, öneri ve şikâyetlerinizi müşteri iletişim merkezimiz (444 1 244)  veya 

e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımıza bildirebilirsiniz. Şikâyetlerinizi ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’na sdkbilgi@hmb.gov.tr e-posta yoluyla 

veya Türkiye Sigorta Birliği'ne (www.tsb.org.tr) de iletebilirsiniz. 

- Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni: İşbu Aydınlatma metni, veri 

sorumlusu sıfatı ile hareket eden GULF SİGORTA A.Ş.’nin (“Şirketimiz” veya “Gulf Sigorta”) 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

ve Şirketimizin web sitesi ziyaretçileri ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, sigorta aracıları, çağrı merkezi, destek hizmet sağlayıcıları 

kanalları ile temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri kişisel 

veriler ve özel kişisel veri olarak nitelendirilen sağlık verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, hukuki ve 

ticari değerlendirme süreçleri, risk analizi yapılabilmesi, mevzuatta ve sözleşmelerde belirtilen 

yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, 

gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak; temel hak ve 

özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, hizmet 

kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatleri korumak amaçlarıyla makul teknik önlemler alınarak 

işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, güncellenmektedir. Ayrıca, yukarıda 

sayılan amaçlar kapsamında kişisel veriler, destek hizmeti veren şirketler, denetleyici ve düzenleyici 

makamlar, ilgili meslek kuruluşları, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda 

destek alınan danışmanlık firmalarıyla paylaşılmaktadır. 

Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel 

verileriniz de, KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin 

sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle 

iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde 

kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti 

çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu 

tespiti için işlenebilmektedir.  

Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde ziyaretlerini 

gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık 

faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) site içerisindeki internet 

hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet 

sitemizde Gizlilik Politikaları metinleri içerisinde yer almaktadır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Gulf Sigorta’ya 

başvurabilirsiniz: 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



   
 
 

 

 

- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

Kişisel Verileriniz mevzuatta zorunlu kılınan süreler, sektörel uygulamalar da göz önüne alınarak her 

halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.  

Şirketimizin websitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda da belirtildiği 

üzere,  KVKK’nın 12. maddesine uygun şekilde, Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 

idari tedbirleri almaktadır. 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,  www.gulfsigorta.com.tr’ de yer alan “Yasal 

Uygulamalar” kısmındaki “Gulf Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nda belirtilen 

esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz.  

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr’ de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası’nı inceleyiniz.  

 

 


