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Mesleki Sorumluluk Sigortası için Tek Proje Kapsamlı Soru 
Formu  

                                            

Not: Bu “Talep Esaslı” poliçe için bir tekliftir.  

Teminatın Talep Bildirim esaslı olacağına lütfen dikkat ediniz. Hasara yol açabilecek hasarlar veya 

koşullar Poliçe Dönemi içinde Sigortacılara bildirilmek zorundadır. Poliçe Dönemi dolduktan sonra 

sigortacılara bildirilen hasarlar veya durumlar teminat kapsamında olmayacaktır. Keşif dönemi, Poliçe 

Döneminin parçası sayılır.  

                                 
 LÜTFEN DİKKAT! 
  
1. Bu, "Teklif Sahibinin" ya da "siz/sizin" ifadesinin teminatı teklif eden kişi, şirket, ortaklık, limited 

ortaklık, kuruluş veya derneği işaret ettiği bir sigorta sözleşmesi teklifidir. 
 
2. Teklif, mürekkepli kalemle doldurulmak zorundadır ve imzalı ve tarih atılmış olmak zorundadır. 

Teklif alabilmek için tüm sorulara cevap verilmelidir ancak formu doldurmuş olmanız sizi veya 
Sigortacıları herhangi bir sigorta sözleşmesi imzalamaya yükümlü kılmaz. Herhangi bir sorunun 
yanıtı için ayrılan boşluk yeterli değilse lütfen imzalı bir devam sayfası ekleyiniz. İleride başvurmak 
için dolu teklifin bir kopyasını (ve diğer destekleyici belgeleri) saklamalısınız. 

 
3. Teklif edilen sigorta açısından önemli olan tüm bilgiler bilginizi ve görüşünüzü tam yansıtacak 

şekilde doğru beyan edilmek zorundadır. Doğru bilgi verilmemesi sigorta sözleşmesini hükümsüz 
kılabilir veya hasar talebi durumunda haklarınıza ağır ölçüde halel getirebilir. Önemli bilgi, 
Sigortacıların teklif değerlendirmesini veya kabulünü etkilemesi olası olan bilgidir ve önemli 
bilgilerin neler olabileceğine dair şüpheniz varsa sigorta aracınıza danışmalısınız. 

 

4. Teklif edilen poliçe özel şartlarının örnek nüshasını sigorta aracınızdan istemenizi ve teminat 
açısından geçerli olan hükümleri, koşulları, sınırlamaları ve istisnaları dikkatlice gözden 
geçirmenizi tavsiye ediyoruz. 

 
ÖNEMLİ 
 

Bu başvuruyu ibraz ederken lütfen aşağıdakileri eklediğinizi kontrol ediniz: 

1. İlgili taraflar arasındaki hizmet sözleşmelerinin nüshası; 

2. Bu Proje için sözleşmeye dayalı İş Kapsamınızın özeti; 

3. Bu sigortanın amaçladığı tüm Proje (veya Proje bölümü) için Tahmini Toplam Sözleşme 

Bedelinin ayrıntılı bölümü; 

4. Sözleşme matrisinin/yapısının ayrıntıları; 

5. Kavramsal tasarım çizimi; 

6. Benzer proje referansları; 

7. Eksiksiz Proje Çubuk Grafiği/ Zaman Çizelgesi; 

8. (Varsa) hasar/durum detayları 
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1. SİGORTALANACAK TARAFLARIN AYRINTILARI 
 
1.1          Lütfen aşağıdaki bilgileri giriniz. 

 
(a) Sigorta Ettirenin Ünvanı _______________________________________________ 

  

(b) İşyerinin Merkez Adresi  

 ________________________________________________ 

            

    ________________________________________________ 

            

    ________________________________________________ 

             

(c) Kuruluş Tarihi  ________________________________________________ 

 

(d) Vergi No.  ________________________________________________ 

 

(e) Web Sitesi Adresi              ________________________________________________ 
  
(f) Teklif Sahibinin Projeyle bağlantılı olarak üstleneceği rolü belirtiniz (Baş Mimar/Mühendislik 
Danışmanı, Ana Yüklenici, Tasarım/Yapı Müteahhidi vb.)  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
              Sözleşme Teklif Sahibine verildi mi? 

 

               Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
1.3        Teklif edilen Proje PI Poliçesi kapsamına girecek diğer tarafların adını ve bu taraflar tarafından 
üstlenilen mesleki faaliyetleri belirtiniz. 
 
                 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
1.4     Lütfen İşverenin/ Garantörün/ Mimarın Adını Giriniz. 
            
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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1.5       Soru 1.4'te adı geçen taraflar, bu Projeyle ilgili herhangi bir Uygulama veya Şirketle finansal 

olarak ilişkili mi (bu sigorta teklifi için veya başka bir şekilde)? 

Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
“EVET” ise lütfen ekte tüm ayrıntıları veriniz.  

2. PROJE DETAYLARI 
 
2.1         Lütfen Projenin Adını ve Yerini Yazınız: 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  

2.2         Lütfen Projenin kısa bir özetini yapınız (projenin tam ayrıntılarını ekte sağlayınız): 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
2.3        Lütfen bu politika kapsamında sigortalanacak teklif sahibinin işlerinin kısa bir açıklamasını 

yapınız. Teklif sahibinin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı projenin anahtar özelliklerini vurgulayınız 

(örn. temel çalışmaları). (lütfen diğer ayrıntıları ekte sağlayınız). 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  
2.4        Lütfen Projenin inşa edileceği sahanın zemin ve toprak koşullarının kısa bir açıklamasını 

sağlayınız (projenin tam ayrıntılarını ekte sağlayınız). 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
  

2.5      Lütfen Tahmini Toplam Sözleşme Bedelini Giriniz:        

__________________________________________________________________________ 

 

2.6      Lütfen Tahmini Brüt Mesleki Ücretleri Giriniz:        

__________________________________________________________________________ 
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3. İNŞAAT VE SİGORTA DÖNEMLERİ 
 
3.1      Lütfen proje için tahmini zaman dilimini özetleyiniz: 

 

 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Tasarım   

İnşaat   

Keşif Dönemi   

Bakım   
 
3.2      Sahada başlama için tahmini tarih nedir? 

__________________________________________________________________________ 

3.3      Sözleşmeli Bakım Süresinin dolmasından sonra Mesleki Sorumluluk Sigortasının 

yürürlülüğünün devam etmesi için herhangi bir sözleşme şartı var mı? 

Evet ☐                                Hayır ☐                                 

           “EVET” ise hangi dönem gerekli? 
 ________________________________________ 
 
3.4      Bu Mesleki Sorumluluk Sigortasının ne zaman başlamasını ve bitmesini bekliyorsunuz? 

__________________________________________________________________________ 

3.5      Lütfen gereken işbu sigorta bakımından gereken Sorumluluk Limitini belirtiniz: 

__________________________________________________________________________ 

3.6      Lütfen projenin başlangıç ve bitiş tarihini belirtiniz: 

 

__________________________________________________________________________ 

3.7      Lütfen istenen Keşif Dönemi / Uzatılan Bildirim Süresini belirtiniz:  

__________________________________________________________________________ 
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4. SÖZLEŞME BEDELLERİNİN BÖLÜNMESİ 

Lütfen proje sırasında yürütülen şirket çalışmalarının yüzde bölümlerini belirtiniz: 

Fizibilite Çalışmaları/ Raporlar  

Çevresel Çalışmalar  

Arazi Yükseltme / Arazi Yükseltme Islahı  

Telekomünikasyon (Karadan)  

Elektrik İletimi/ Dağıtımı (Karadan)  

Endüstriyel Sistem Yapıları  

Isıtma ve Havalandırma/ İklimlendirme / Soğutma Hizmetleri  

Havalimanları (Terminaller ve tüm hava tarafı çalışmaları)  

Spor Stadyumu/ İlgili Tesisler  

Bireysel Konutlar  

Alçak Katlı Apartmanlar   

Yüksek Katlı Apartmanlar    

Modüler Evler   

Ofis / Perakende / Karışık Kullanım   

Diğer İnşaat İşleri (burada belirtilenler hariç)  

Kaynak Geliştirme  

Köprüler ve 250 metreden uzun geçitler  

Kesme ve Örtme Tüneller, Menfezler, Altgeçitler  

Sualtı Tüneli  

Kazıklı Tünel 250 metreden kısa   

Kazıklı Tünel 250 metreden uzun  

Kuyu Açma  

Demiryolları  

Limanlar / İskeleler / Diğer Deniz Savunmaları  

Kanalizasyon Çıkış Kanalı  

Diğer Off-shore Boru Hatları  

Kıyıda Boru Hatları (bağımsız tesislerin parçası olarak)  

Kıyıda Boru Hatları (bağımsız tesislerin parçası olanlar dışında)  

Barajlar / Rezervuarlar  

Hidroelektrik Tesisatlar  

Diğer Enerji Üretim İşleri (Termik / Termal Kojenerasyon / Atıktan Enerjiye)  

Santraller  

Soğutma Kuleleri / Silolar  

Kimya ve Petrokimya Tesisi  

Taşıma / Ezme / eleme / freze tesisi  

Çözücü çıkarma ve kaplama ekipmanı  

Otobanlar  

Kanalizasyon / Su Şemaları  

Üretim Tesisleri  

Rafineriler ve Petro Kimya – Güvenlik Dışı  

Mekanik Tesisat, Dökme Yük Elleçleme Ekipmanı  

Sağlık Tesisleri  

Eğitim Yapıları  

Oteller ve Dinlenme Tesisleri  

Yüzme Havuzları hariç eğlence  

Spor/Golf Sahası tasarımı hariç peyzaj  

Diğer (Lütfen belirtiniz, gerekirse ek sayfa kullanınız):  

Toplam  
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5. TEKLİF SAHİBİ/SAHİPLERİ TARAFINDAN ÜSTLENİLECEK PROFESYONEL GÖREVLER 
 
Bu Projeyle bağlantılı olarak aşağıdaki Profesyonel Görevlerin hangilerinin Teklif Sahibi tarafından 
veya adına yürütülmesi gerektiğini işaretleyiniz: 
 

Saklama fonu yönetimi Evet ☐                                Hayır ☐ 

Takas, gönderim ve gümrük harçlarının kabulü Evet ☐                                Hayır ☐ 

Ayrıntılı çizimlerin onaylanması Evet ☐                                Hayır ☐ 

Saha sigortasının ayarlanması Evet ☐                                Hayır ☐ 

Hakediş ödemelerinin yetkilendirilmesi Evet ☐                                Hayır ☐ 

Nakit akış tahminleri Evet ☐                                Hayır ☐ 

Nihai bitirmeyi onaylama Evet ☐                                Hayır ☐ 

Nihai ödemeyi onaylama Evet ☐                                Hayır ☐ 

Koordinasyon/ hızlandırma Evet ☐                                Hayır ☐ 
Maliyet tahminleri Evet ☐                                Hayır ☐ 
Tasarım kriterleri Evet ☐                                Hayır ☐ 
Sözleşme şartlarının taslağının hazırlanması Evet ☐                                Hayır ☐ 
Fizibilite Çalışmaları Evet ☐                                Hayır ☐ 
Akış Tabloları Evet ☐                                Hayır ☐ 
Jeoteknik Hizmetleri Evet ☐                                Hayır ☐ 
Kurulum çalışmalarının denetlenmesi Evet ☐                                Hayır ☐ 
İhaleye Teklif Verenlere Kurallar Tanımlanması Evet ☐                                Hayır ☐ 
Değişiklik emirlerinin düzenlenmesi Evet ☐                                Hayır ☐ 
Ölçüm Evet ☐                                Hayır ☐ 

Kalite kontrol ve güvence Evet ☐                                Hayır ☐ 

Miktar/metraj tahminleri Evet ☐                                Hayır ☐ 

Sözleşmeye dayalı hak taleplerini çözme Evet ☐                                Hayır ☐ 
Hizmete almanın denetlenmesi Evet ☐                                Hayır ☐ 
İhale kararının verilmesi Evet ☐                                Hayır ☐ 
Çalışma çizimleri Evet ☐                                Hayır ☐ 
Diğer (Lütfen belirtiniz, gerekirse ek sayfa 
kullanınız): 

Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
6. BRÜT ÜCRETLERİN VE TAŞERON ÜCRETLERİNİN BÖLÜNMESİ 
 
Bu Projeyle bağlantılı olarak Teklif Sahibi tarafından veya adına yürütülmesi gereken aşağıdaki 
meslekli faaliyet kategorileri arasından Soru 2.6’da beyan edilenlerin Toplam Ücretlerinin bölünme 
şeklini sağlayınız: 
 
 
Faaliyet         Taşerona verilen tutar 

dahil Toplam Brüt 
Ücretler*                                                   

Taşerona verilen 
ücretlerin tutarı 

6.1   Mühendislik   

i) İnşaat   

ii) Yapısal   

iii) Toprak ve Temel   

iv) Makine   

v) Elektrik   

vi) Isıtma ve Havalandırma   
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6.2   Mimari   

i. Mimari – Yeni Bina / Yenileme   

ii. Mimari Yenileme – Yapısal 
Olmayan 

  

6.3  Metraj Çalışması   

6.4  Proje Yönetimi   

6.5  Proje Koordinasyonu   

6.6  Yapısal İnceleme / Denetim Raporları   

6.7  İç Tasarım   

6.8  Mahkeme Kararı / Tahkim    

6.9  Şehir Planlaması   

6.10 Bilirkişi   

6.11 Fizibilite   

6.12 Peyzaj    

6.13 Diğer (Lütfen belirtiniz, gerekirse ek 
sayfa kullanınız): 

  

TOPLAM   

 

* veya Tasarım ve İnşaat durumunda Toplam Tahmini Sözleşme Bedeline dahil olan “Kavramsal 

Ücretler”  

 
7. PERSONEL AYRINTILARI 
7.1 Lütfen ana personel sayısını ve Mesleki Faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilen ana personelin 

ayrıntılarını (ajans personeli dahil) belirtiniz. (lütfen diğer ayrıntıları ekte sağlayınız). 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
7.2 Yukarıda 7.1’de yer alan personelden herhangi biri, bu projeyle bağlantılı olarak Teklif Sahibi 

tarafından veya adına gerçekleştirilmesi gereken Meslekli Görevleri yürütmek için mesleki yeterliliğe 

sahip değilse lütfen bu işte veya önceki işlerinde edindiği uygun pratik deneyimin tüm ayrıntılarını 

belirtiniz. 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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8. ALT DANIŞMANLAR VE TAŞERONLAR 
 
8.1      Teklif Sahibi (veya bu Teklifin Soru 1’de adı geçen taraflar) bağımsız alt danışmanların veya 

taşeronların hizmetlerinden yararlanacak mı? 

Evet ☐                                Hayır ☐ 

8.2   Soru 8.1’in cevabı “EVET” ise teklif edilen Proje PI poliçesi bu alt danışmanları ve taşeronları 

kapsamayı amaçlıyor mu?  

Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
i. “EVET” ise alt danışmanların ve taşeronların yıllık PI poliçesi olması şarttır. 

Evet ☐                                Hayır ☐ 
 

ii. “EVET” ise bu poliçenin kapsamında olacak tüm alt danışmanların ve/veya taşeronların 

ayrıntılarını (listesini) sağlayınız. (lütfen ticari unvan, yer, iş yaptığı yıl, proje için kullanılacak 

alanları belirtiniz). 

 
__________________________________________________________________________ 

 
             __________________________________________________________________________ 

 

iii. Alt danışmanlara ve taşeronlara tahsis edilecek proje bedeli yüzdesi ne olacaktır? 

 
             __________________________________________________________________________ 

 
9. DENENMİŞ VE TEST EDİLMİŞ TEKNİKLER 
 
Aşağıdaki özellikleri taşıyan bu sigortanın amaçladığı proje (veya proje bölümü) yönleri var mıdır: 

9.1      Prototip veya yenilikçi inşaat teknikleri, tasarım veya malzemelerini içeren veya kapsayan? 

              Evet ☐                                No ☐ 

9.2      Gereken performans, kalite, dayanıklılık veya tolerans açısından sıra dışı olan? 

Evet ☐                                No ☐ 

9.3     Teklif sahibinin aşina olmadığı ve/veya teklif sahibinin tamamen deneyimli olduğu iş kapsamına 

girmeyen? 

Evet ☐                                No ☐  

9.4     Teklif sahibinin Sigortacıların dikkatine sunulacağını düşündüğü? 

Evet ☐                                No ☐ 

Yukarıdakilerden birinin cevabı “EVET” ise lütfen tüm ayrıntıları (gerekirse ek kullanarak) sağlayınız: 
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10. HASARLAR / TALEPLER VE DURUMLAR 
 
Lütfen Teklif Sahibinin (veya bu teklifin Soru 1’inde adı geçen taraflardan birinin) aşağıdakilerin 

farkında olup olmadığını belirtiniz: 

10.1       Geçmişte üstlendikleri maliyetlerin veya herhangi bir fiili veya iddia edilen ihmalkâr 

davranıştan, hatadan veya ihmalden doğan onlar aleyhine olan herhangi bir  talebin: 

Evet ☐                                Hayır ☐ 
 
Yukarıdaki Soru 10.1’in yalnızca bu Projeye değil, tüm Teklif Sahiplerinin Profesyonel 
Faaliyetlerine atıfta bulunduğunu lütfen dikkate alınız. 

 

10.2      Bu teklif edilen Proje PI Poliçesi yürürlükte olmuş olsaydı teminatın verilmiş olacağı hak 

talebine yol açabilecek olan herhangi bir koşulun veya olayın: 

Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
         Yukarıdakilerden birinin cevabı “EVET” ise lütfen ekte tüm ayrıntılarını sağlayınız. 
  
 
NOT:       YALNIZCA SİGORTA ETTİRENİN DÜŞÜNCESİNE GÖRE BİR HASAR TALEBİNE YOL AÇMASI MUHTEMEL 
OLMAYAN BİR DURUM VEYA OLAYIN MEYDANA GELMESİ, BUNUN MEYDANA GELİŞİNİN BİLDİRİLMEYECEĞİ 
ANLAMINA GELMEZ GÖRÜŞÜYLE SORU 1'DE ADI GEÇEN TÜM TARAFLARIN TAM VE GEREKLİ ŞEKİLDE 

ARAŞTIRILMASINDAN SONRA DOLDURULMALIDIR.  
 
TASARIM VE İNŞAAT, YAPI VEYA MÜHENDİSLİK YÜKLENİCİLERİ VE MÜTEAHHİTLERİ ÖZELLİKLE 

SİGORTALANMAMIŞ VEYA HASAR TALEP EDİLMEMİŞ MALİYETLER VEYA İŞLERİN TESLİMATINDAN ÖNCE ORTAYA 
ÇIKAN MASRAFLAR AÇISINDAN YANITLARI ÜZERİNDE ÇOK DİKKATLİ DÜŞÜNMELİDİRLER. ŞÜPHE DURUMUNDA 
AYRINTILARI EKTE VERİNİZ. 

 

 
11. GÜNCEL VE ÖNCEKİ SİGORTALAR 
 

11.1 Teklif Sahibi şu anda sigortalı mı veya bir mesleki sorumluluk poliçesi için önceden teklif vermiş 

mi veya sigortalanmış mı? 

Evet ☐                                Evet ☐           

 
            “EVET” ise lütfen aşağıdakileri listeleyin: 
 

 Sigorta şirketi adı: _______________________________________ 

 Poliçe dönemi     : ______________________________________________ 

 Limit                   : ______________________________________________ 

 Muafiyet  : ______________________________________________ 

 Prim                    : ______________________________________________ 

 Geriye Dönük Yürürlük Tarih: 

______________________________________________ 

 

11.2    Bu tür bir teklif reddedildi mi? 

               Evet ☐                                Hayır ☐ 

 
         Yukarıdaki Soru 11.1 ve 11.2’den birine verilen cevap “EVET” ise (gerekirse ekte) tüm ayrıntıları 
sağlayınız. 
  



 
 

Sayfa 10 / 11 
 

12. DİĞER BİLGİLER 
 
Lütfen ayrı bir ekle Projenin, sözleşme yükümlülüklerinin veya yürütülen Mesleki Görevlerin daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olacağını hissettiğiniz diğer bilgileri sağlayınız. 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 
13. SİBER RİSKLER 

 

13.1 Firmanın kendi Profesyonel Hizmetleri’nin bir parçası olarak topladığı, sakladığı veya ilettiği PII 
veya gizli / hassas bilgiler nelerdir? 

 

 

13.2 Firma’da açık Yönetim Seviyesi Siber güvenlik gözetim sorumlulukları atanmış mı? Profesyonel 
firmada kimin siber güvenlikten sorumlu olduğunu belirtiniz? 

 

 
 

13.3 Profesyonel Hizmetler sunulurken müşterileri ve diğer Üçüncü Taraf Verilerini korumak için hangi 
kontroller ve güvenlik önlemleri uygulanmaktadır? 

 

 

 

13.4  Müşterilerinizle imzaladığınız standart sözleşmelerin koşullarında, veri güvenliğine ve gizli 
bilgilere yönelik belirli sorumluluk sınırlamaları, halel getirmeme mutabakatları veya garantileri var mı? 
Eğer varsa standart sözleşme şartlarınız ne sıklıkla kullanılıyor? Eğer yoksa, yeni müşteri 
angajmanlarına girilirken hangi seviyede akdi mali yükümlülükler veya başka sınırlamalar kabul 
edilebilir görülmektedir? 

 

13.5  Profesyonel hizmetler sunarken ve Üçüncü Taraflara ait bilgileri ve verileri korurken hangi 
üçüncü taraf BT sağlayıcılarına itimat etmektesiniz? Bu firmaların hepsiyle sözleşmeniz var mı yoksa 
genel kullanıcı hizmet şartlarına mı tabisiniz? 

 

 

13.6 Müşterileriniz kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapıyor mu? Cevabınız evet ise PCI Uyumlu 
musunuz ve bu bilgiler nasıl korunmaktadır? Cevabınız hayır ise kuruluşunuzda PCI uygunluğunu 
nasıl ele alıyorsunuz? 

 

 

13.7 Müşterilere giden ve giden e-postalar için hangi virüs korumasına sahipsiniz? 

 

13.8  Siber Güvenliğe yönelik olarak profesyonellere hangi eğitimler verilmektedir? 

 

 13.9 Personele ait kişisel veriler (İK, bordro vb) kontrolünüzde iken nasıl işlenmekte ve 
korunmaktadır? (İsteğe bağlı ek teminat kapsamında sunulan teminatın ele alınması için) 

 



 
 

Sayfa 11 / 11 
 

 
14. BEYAN 
 

Belirtilen yerlere imza atmadan önce aşağıdaki beyanı lütfen dikkatlice okuyunuz. 

Bu teklif formunun doldurulması, şirketi/şirketleri veya Sigortacıyı/Sigortacıları bir Sigorta 

Sözleşmesini yürürlüğe koyma açısından bağlamamaktadır, ancak bir poliçe düzenlendiği 

takdirde, bu teklif formu, başlangıç tarihinden önce sağlanmış olan diğer bilgilerle birlikte, 

yapılan Sigorta Sözleşmesinin temelini oluşturacaktır. 

Ben/Biz, bu teklif formundaki ifadelerin ve ayrıntıların doğru olduğunu ve sorgulamadan 

sonra herhangi bir önemli bilginin yanlış beyan edilmediğini veya saklanmadığını beyan 

ederim/ederiz. Ben/Biz, bu teklif formunun, sağlanmış olan diğer bilgilerle birlikte, yapılan 

Sigorta Sözleşmesinin temelini oluşturacağını kabul ediyorum/ediyoruz. Ben/Biz Sigorta 

Sözleşmesinin doldurulmasından önce meydana gelen bu gerçeklere dair bilgilerde 

olabilecek herhangi bir önemli değişikliği Sigortacıya/Sigortacılara bildirmeyi taahhüt 

ediyorum/ediyoruz.  

 
 

Ortağın / Yöneticinin / İşverenin 

İmzası   ___________________________________________ 

 

Adı Soyadı:   ___________________________________________ 

 

Unvanı:   ___________________________________________ 

 

Tarih:    ___________________________________________ 

 

Sigorta Ettiren:   ___________________________________________ 

 

 

 

 

 


