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MADDE-1) TARAFLAR 
Bir taraftan Ticaret Sicil Numarası; 1148, MERSİS 
No: 0998006967505633, Merkezi; Anafartalar 
Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 06050 
Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi; 
www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
(Bundan böyle ‘Banka’ olarak anılacaktır) adına 
……..…………………………………... Şubesi ile 
diğer taraftan işbu sözleşmeyi imzalayan 
……………………………………………………………. 
(Bundan böyle ‘Müşteri’ olarak anılacaktır) arasında 
aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen şartlarla bir 
sözleşme yapılmıştır. 
Müşteri Bankadan kullandığı/kullanacağı krediye 
ilişkin yapılacak her türlü yasal zorunlu ve ihtiyari 
sigortalar hakkında bilgilendirilmiştir. 
Müşteri ihtiyari sigortaları yaptırmakla yükümlü 
olmamakla birlikte, ihtiyari sigortaların yaptırılmasını 
ve bu sigortaların kredinin vadesi boyunca 
yenilenmesini kabul ve taahhüt etmiştir. 

MADDE-2) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE 
KAPSAMI 
İşbu sözleşmenin konusu; Bankadan kredi 
kullanılması halinde açılacak kredi sebebiyle ilgili 
kredi sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda; 

Kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç 
tamamıyla geri ödeninceye kadar her türlü 
tehlikelere/rizikolara karşı Müşterinin dilediği bir 
sigorta şirketi nezdinde Hayat Sigortası yaptırılması, 

Kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç 
tamamıyla geri ödeninceye kadar her türlü 
tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her 
türlü taşıt, taşınır ve/veya ipotek edilen taşınmazların 
ihtiyari ve yasal zorunlu sigortalarını yaptırılması, 

Bu sigortaların primlerinin ödenmesi, yenilenmesi ve 
rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta bedeli ve 
tazminatın ödenmesine ilişkin hak sahiplerinin 
belirlenmesidir. 

MADDE-3) İHTİYARİ VE ZORUNLU SİGORTALAR 
3.1.Hayat Sigortası 
Müşteri, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü 
borç tamamıyla geri ödeninceye kadar her türlü 
tehlikelere / rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi 
nezdinde Hayat Sigortası yaptırmayı / yapılmasını, 
sigorta prim ve diğer masrafları kendisi tarafından 
karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta 
Poliçesini Bankaya devretmeyi, daha önce sigorta 
yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer 
özelliklerinin krediyle uyumlu olması halinde ise 
sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile 

devretmeyi, kredi vadesinden önce süresi biten 
sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından 
düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce 
Banka’ya iletileceğini, Banka’nın, vade tarihinde 
yenilenmeyen poliçeler için yenilemeleri herhangi bir 
sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut 
/ yapılacak / yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin 
üzerinde Banka’nın dain-i mürtehin olarak 
gösterileceğini kabul ve taahhüt eder. 

3.2. Diğer Sigortalar 
(KONUT, İŞYERİ SİGORTASI, DASK, KASKO) 
Müşteri, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü 
borç tamamıyla geri ödeninceye kadar her türlü 
tehlikelere / rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her 
türlü taşıt, taşınır ve taşınmazlara ilişkin olarak, 
dilediği bir sigorta şirketi nezdinde sigorta 
yaptırmayı/yapılmasını, sigorta, prim ve diğer 
masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere 
yapılacak poliçeyi Bankaya devretmeyi, daha önce 
sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar 
ve diğer özelliklerinin krediyle uyumlu olması halinde 
ise sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile 
devretmeyi, ayrıca ipotek tesis edilen taşınmaz için 
Zorunlu Deprem Sigortası’nı (DASK) yaptırmayı, 
süresi biten poliçeleri yenilemeyi, Banka’nın, vade 
tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemeleri 
herhangi bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili 
olduğunu, mevcut / yapılacak / yenilenecek tüm 
sigorta poliçelerinin üzerinde Banka’nın dain-i 
mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt 
eder. 

MADDE -4) DİĞER HUSUSLAR 
Müşteri tarafından yenilenmeyen poliçelerin 
Bankaca yenilenmesi yetkisi, Banka için zorunluluk 
teşkil etmez. Banka, yenilenmeyen sigorta 
poliçelerinden sorumlu değildir. 

Bankaca sigorta poliçesinin yenilenmesi halinde, 

yenileme öncesi Müşteri kalıcı veri saklayıcısı ile 

bilgilendirilecektir. Sigortanın yenilenmesini 

müteakip Müşteri ayrıca bilgilendirilecektir.  

Müşteri, Bankanın, sona eren sigorta poliçelerini 

yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim 

borçları ve masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği 

takdirde sigorta prim tutarının müşteri namına sigor- 
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ta şirketine Banka tarafından ödeneceğini, 

Bankanın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, 

Müşterinin vadesiz hesabından, vadesiz hesabının 

bakiyesinin müsait olmaması ve Kredili Mevduat 

Hesabının bulunması halinde Kredili Mevduat 

Hesabından tahsile yetkili olduğunu, kısmen veya 

tamamen tahsilat yapılamamış olması halinde ise 

Müşteri’nin yapacağı ödeme tutarından Banka’nın ilk 

önce sigorta priminden kaynaklanan alacağını tahsil 

etmeye yetkili olduğunu, söz konusu tahsilat 

yetkisinin kullanılması nedeniyle taksit tutarının eksik 

kalması ve/veya ödenmemesi halinde Bankanın 

sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt 

eder. 

Banka lehine düzenlenen ve / veya Bankanın dain-i 

mürtehin olduğu sigorta sözleşmeleri nedeniyle 

yapılacak tazminat ödemeleri öncelikle Müşterinin 

Bankaya olan kredi borcuna mahsup edilecektir. 

Tazminat tutarının kredi tutarından fazla olması 

halinde bakiye tutar Müşteri hesabına ve / veya hak 

sahiplerine ödenecektir. 

 

MADDE -5) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNU KAPSAMINDAKİ BİLGİLENDİRME VE 

MÜŞTERİ BEYANI/ONAYI 

Banka, işbu sözleşme kapsamında edindiği müşteri 

ve ipotek borçlularına, iradi ve yasal temsilcilerine ait 

kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Bankacılık Kanunu 

başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gizli 

tutacağını, sözleşme konusuyla sınırlı olmak üzere 

işleyeceğini ve üçüncü kişilerle bu kapsamda 

paylaşacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin 

tamamen ortadan kalkmasını takiben yasal 

zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere 

sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini 

kabul ve beyan eder. 

Banka, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini önlemek, azami saklama süreleri 

ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını 

sağlamak amacıyla Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı 

taahhüt eder. 

 

 

 

Müşteri ve kefil / kefiller ile yukarıda sayılan ilgililer; 

Bankanın, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası  

Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, 

Borsalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Mali Suçları 

Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt 

Bürosu gibi kanunen yetkili kılınmış merciler ile 

yaptığı kişisel veri paylaşımlarının Kanun’da 

öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olduğunu, ayrıca, 

Bankanın işbu sözleşme kapsamında edindiği kişisel 

verileri mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerinin 

gerektirdiği ölçüde finansman şirketleri, finans 

kurumları, Bankanın yurt içi ve yurtdışı şube ve 

iştirakleriyle bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere 

hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı firmalarla 

paylaşabileceğini anladığını kabul ve beyan eder. 

 
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

ŞUBESİ 

 

MÜŞTERİ Adı ve Soyadı: 

Adres: 

Telefon: 

E-posta 

Tarih:  

İMZA  

 

TEMİNAT/REHİN VEREN 
Adı ve Soyadı: 

Adres:  

Tarih:  

İMZA 
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