
KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

Mülkiyeti Özgen Sigorta Reasürans Brokerliği Ltd Şti.’ne ait olan 
Seyahatsigortam.com internet sitesi, seyahat sigortası yaptırmak isteyen 
kullanıcıların temsilcisi olarak hareket edip, seyahat sigortası sözleşmesi 
yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve seyahat sigortası 
sözleşmelerinde aracılık eden, teminat almak isteyen kişilerin hak ve 
menfaatlerini gözeten, bir platformdur. Seyahatsigortam.com, sözleşmelerin 
yaptırılacağı sigorta şirketlerinin tercihinde tarafsız davranarak, seyahat 
sigortası sözleşmesinin düzenlenmesinden önceki hazırlık çalışmalarını 
yapmakta, poliçe tanziminde ve tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır. 
Bu kullanıcı sözleşmesi “www.seyahatsigortam.com” internet sitesine erişim 
sağlayan ve buradan hizmet almak isteyen her kullanıcının bu sözleşmede yer 
alan ahkam ve şartların tümünü aynen kabul etmek zorunda olduğu bağlayıcı 
bir sözleşmedir. 

1. MADDE : SÖZLEŞMENİN KONUSU 

1-a İşbu sözleşme, Seyahatsigortam.com internet sitesi üzerinden verilecek 
hizmetlere dair, tarafların hak ve vecibelerini düzenleyen bir sözleşmedir. 
İşbu Sözleşme, ‘www.seyahatsigortam.com’ internet sitesine giriş yapan 
kullanıcının sitedeki Kullanıcı sözleşmesinin okunduğunun kabul edildiğini 
belirtilen kutuyu seçtikten sonra onay komutu vermesi ile kesinlik 
kazanacaktır. 
1-b Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan ahkam ve şartların tamamı ile birlikte, 
bu Sözleşme’nin mütemmim cüz'ü olan Gizlilik hükümleri ve bu Sitedeki diğer 
talimatların bağlayıcılığını kabul etmektedir. Site’de yer alan şartların kullanıcı 
tarafından kabul edilmemesi halinde, Site’nin kullanılmaması, kullanılmaya 
başlanmış olması halinde ise hemen kullanımının sonlandırılması şarttır. 
1-c Seyahatsigortam.com’un sunduğu hizmetlerden Medeni hakları 
kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. 18 yaşını 
tamamlamayan, hukuki anlamda reşit olmayan, temyiz kudretine sahip 
olmayan yada hakları kısıtlanmış olan kullanıcılar ancak veli veya kanuni 
mümessilleri aracılığıyla işlem yapabilirler. 
1-d Sözleşmede, Gizlilik Kuralları ve bu Site’deki diğer yönergelerde 

Seyahatsigortam.com dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını 
mahfuz tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu Site’de yayınlandığı anda geçerli 
ve bağlayıcı olacaktır. Seyahatsigortam.com Kullanıcı’ya değişiklikleri 
bildirmek zorunda olmayıp, değişiklikleri takip etmek kullanıcı’nın kendi 
sorumluluğundadır. 

2. MADDE : SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 

Kullanıcı adına sigorta yaptırılabilmesi için TC kimlik bilgileri, ad soyad, yaş, 
şirket unvanı, vergi numarası, adres bilgileri, telefon numarası, e posta adresi 
gibi poliçe cinsine göre gereken bilgileri, ve kullanıma uygun kredi kartı 
bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar, kendi namına, 
başkaları hesabına da seyahat sigortası yaptırabileceklerdir. Sigorta teminatı, 
sigorta poliçesi koşullarında Seyahatsigortam.com tarafından düzenlenmesi, 
peşin veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta priminin 
ödenmesi ile başlar, poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. 

http://www.seyahatsigortam.com/
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3. MADDE : Seyahatsigortam.com ’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3-a İşbu Sözleşme sebebiyle Seyahatsigortam.com’un sorumluluğu, 
seyahat sigortası sözleşmesinin yapılmasına ve lüzumu halinde hasar 
bedellerinin ödenmesine katkıda bulunmaktan ibarettir. Poliçeden 
kaynaklanabilecek hak ve sorumluluklar poliçenin taraflarına ait olup, bu 
konuda Seyahatsigortam.com’un hiçbir mesuliyeti yoktur. Sigorta teminatı 
sadece sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Seyahatsigortam.com, 
yalnızca sigorta şirketleri ile sigorta ettiren arasında anlaşma yapılmasına 
aracılık etmekte olup, kesinlikle sigorta teminatı vermemektedir. 
3-b Seyahatsigortam.com vasıtasıyla sigorta şirketinden almış olduğu 
poliçedeki olası ayıplardan Seyahatsigortam.com'un hiçbir şekilde 
sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve sair 
ilgili mevzuat dahilinde Seyahatsigortam.com’a atfedilebilecek sorumluluklar 
karşısında Seyahatsigortam.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını 
kullanıcı peşinen kabul etmektedir. 

3-c Geçerli poliçe şartları, düzenlenecek poliçede yer alan şartlar 
olacaktır. Poliçe şartları, sigorta teminat kapsamı, sigorta prim miktarı ile 
ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgilerin kaynağı sigorta şirketleridir. 
Seyahatsigortam.com ’un Sigorta şirketlerinin bu şartları 
değiştirmeleri durumunda, kullanıcıya karşı hiçbir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
3-d Seyahatsigortam.com, internet sitesi üzerinden kullanıcı tarafından 
yüklenen bilgilerin doğruluğunu sorgulamak ve tespit etmekle yükümlü 
olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından 
dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu 
değildir. 3-e Kullanıcının Site’yi kullanımı süresince oluşabilecek teknik arıza, 
elektrik kesintisi, virüs saldırısı, internet hatası yahut zorlayıcı sebepler 
neticesinde direkt veya indirekt olarak ortaya çıkabilecek tüm zarar, 
ziyandan Seyahatsigortam.com hiçbir şekilde mesul tutulamaz. 
3-f Site’ye bağlanan linkler, seyahatsigortam.com için bağlayıcı 
nitelikte değildir. 
3-g Satın alacağınız ürünün kısa açıklamasının yer aldığı ana 
sayfadaki Plan numaralarını tıklayarak poliçe teminat başlık ve 
özet bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgilerin altında yer alan 
teminat açıklamalarına tıklayarak bu başlıkların detaylı bilgilerine 
ulaşabilirsiniz. 
İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince, bilgilendirmeye esas hususlar 
seyahatsigortam.com sitesinde yer almakta olup, kullanıcı da bunu 
teyit etmektedir. Bu bilgilerin, kullanıcının kendi hakimiyet alanı 
içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarmasına imkan 
verildiğini ve böylelikle Seyahatsigortam.com’un bilgi verme 
yükümlülüğünü yerine getirdiğini, kullanıcı kabul etmiştir. 



4. MADDE: KULLANICININ MESULİYETLERİ 

4-a Kullanıcı, haksız kazanç edinmek için yalan beyanlarda bulunmak, oluşan 
hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim 
ve başkasına ait kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle doğrudan 
doğruya sorumludur. Seyahatsigortam.com, bu gibi girişimlere mani olmak 
amacıyla Kullanıcı’nın Site’ye girişini engellemek, suç duyurusunda bulunmak 
ve başkaca dilediği koruma tedbirlerini alabilir. 

4-b Her Kullanıcı, Seyahatsigortam.com veya başka bir üçüncü şahsın 
haklarına saldırı niteliği olabilecek bir fiilde bulunmayacağını, gizli sayılacak 
bilgileri açıklamayacağını,Seyahatsigortam.com’a açıkladığı her türlü bilginin 
kullanılması ve açıklanması konusunda Seyahatsigortam.com’un yegane hak 
sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4-c Kullanıcı, Seyahatsigortam.com’a bildirdiği adres, telefon ve sair bilgilerin 
güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, eksiksiz ve doğru olmamasından 
kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır. 

5. MADDE: FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI 
Seyahatsigortam.com sitesinde yer alan ticari ünvan, logo, patent, marka, 
sınai tasarım, faydalı bilgi gibi tüm fikri mülkiyet hakları Seyahatsigortam.com 
sitesinin sahibine ait olup, hukuken korunmaktadır. Sözleşme gereğince 
üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları 
siteye aittir. 
Seyahatsigortam.com’un yazılı izni alınmadan Seyahatsigortam.com sitesi 
kısmen veya tamamen kullanılamaz. 

6. MADDE: GİZLİLİK KURALI 

Kullanıcılar tarafından, elektronik ortamda kendisine ulaştırılan TC kimlik 
bilgileri, ad soyad, yaş, şirket ünvanı, vergi numarası, adres bilgileri, telefon 
numarası, e posta adresi gibi kişiye özel bilgiler poliçelerin kaynağı olan 
sigorta şirketlerinde kayıt altındadır. Bu bilgiler Seyahatsigortam.com 
tarafından 3. şahıslara ifşa edilmeyecektir. Özgen Sigorta Resürans Brokerliği 
Ltd.Şti. çalışanları, Seyahatsigortam.com teknik personeli ve sigorta 
şirketlerinin personeli istisna kapsamındadır. Devlet otoritesince resmi şekilde 
bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu makamlara zorunlu bildirimde 
bulunmak gizlilik kuralının ihlali anlamına gelmeyip, istisna kapsamına 
dahildir. 

7. MADDE : SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ 

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin kısmen veya tamamen 
hükümsüz veya uygulanamaz olması Sözleşme’nin tamamının geçersizliği 
olduğu anlamına gelmez. 
İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin herhangi bir sebeple 
geçersiz olması halinde, bu durum diğer maddelerin muteberliğini etkilemez 
ve diğer maddeler geçerliliğini korur. 

8. MADDE : FERAGAT 
Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir 
yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, bu durumun karşı 
tarafça kabul edildiği veya yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına 
gelmez. Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya 
tamamen kullanılmamış olması da o haktan feragat edildiği anlamı taşımaz. 



9. MADDE UYUŞMAZLIK HALLERİ 
İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul 
Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
İşbu kullanıcı sözleşmesi 9 maddeden ibaret olup tarafların karşılıklı rıza ve 
muvafakatiyle kabul ve akdedilmiştir. 

 
10-İKAMET VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ POLİÇELERİ 

 
Yabancılar için ve yabancı öğrenciler için Türkiye’de alınması zorunlu ikamet 

poliçeleri için doldurulması gereken sağlık beyan formunda verilen bilgilerin 
doğruluğu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı gereği hasar 

ödemeleri için gerekli koşuldur. 

 
Söz konusu poliçelerin aktif hale gelebilmesi için doldurulan sağlık beyan formunun 

ıslak imzalı olan orijinalinin kargo ile şirketimize ulaştırılması, poliçenin sağlık 
beyanına göre üretilse dahi bir zorunluluktur. 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz, sigorta  

teklifleri, sigorta poliçeleri Özgen Sigorta Reasürans Brokerliği Ltd tarafından,  

seyahat sağlık poliçelerinin üretildiği sigorta şirketlerine veri aktarımı yapıyor  

olmaktan kaynaklanan sorumluluğu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede, sigorta  

sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi,  

mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın  

kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge  

düzenlenebilmesi, mevzuatta  öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme  

yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi  amaçlarıyla işlenebilecektir.  

Yukarıda belirtilen amaçlarla sigorta poliçesi ile ilgili kişisel verileriniz, denetleyici ve  

düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri  

kuruluşlar ile; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, söz konusu  

olması halinde yurtdışı iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini  

yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti  

sağlayıcılarına hizmetin gerçekleşebilmesi için mevzuatın izin verdiği ölçüde  

iletilebilecektir. 

Kişisel verileriniz, sigorta poliçenizin üretildiği sigorta şirketlerine elektronik  

ortamda, sağlanamadığı hallerde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da  

otomatik olmayan, şekillerde aktarılabilecektir.   

 

 

 

 

 



Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi  

talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

yurt içinde veya poliçe üretimi ve bu üretimden kaynaklanabilecek hizmetler  

çerçevesinde yurt dışına aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse  

düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un  

7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,  

aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemler ile ilgili bildirilmesini isteme,  

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun  

ortaya çıkması durumuna itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle  

zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin bir Özgen Sigorta  

Reasürans Brokerliği Ltd.şirketinin markası olan seyahatsigortam.com sitemiz  

vasıtası ile poliçenizin üretimi için işlenmesine açıkça rıza gösteriyorsanız aşağıda  

yer alan “Kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyiniz. 

  

  
 


