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KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1.
Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve
sigorta sektöründe faaliyetini sürdüren bir anonim şirket olan ve aşağıda kimlik ve iletişim bilgileri
verilen Liberty Sigorta A.Ş. ("Liberty") ile www.libertysigorta.com.tr websitesi (“Website”)
kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve
Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Liberty Sigorta A.Ş.
Adres

: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Kat:3 Ümraniye/İstanbul

Ticaret Sicil Müd./ No.: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/54540/4670
Vergi Dairesi/Vergi No.: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi/8010046566
MERSIS No

: 0801004656600017

Telefon Numarası

: 0216 636 57 57

KEP Adresi

: libertysigorta@hs03.kep.tr

1.2.
Kullanıcı, Sözleşmeyi onaylayarak, Sözleşme akdetme ehliyetinin bulunduğunu, Sözleşme’nin
tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan
eder.
(Liberty ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)
2. TANIMLAR
Bu Sözleşme’de yer alan;
“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve
Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
“Hizmet”, Website kapsamında
hizmetini/hizmetlerini,

Liberty

tarafından

Kullanıcı’ya

sunulacak

sigortacılık

“İçerik”, Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı,
görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri
“Taraflar”, Liberty ve Kullanıcı’yı,
tanımlar.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1.
Bu Sözleşme’nin konusu; Türkiye’de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili bir sigorta
şirketi olan Liberty tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak (“Hizmet”), Kullanıcı ve Liberty’nin
hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bu hak ve yükümlülüklerin çerçevesinin çizilmesidir.
Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası”nı okuyup onaylamadan, sonraki
adımlara geçemeyecektir.
3.2.
Kullanıcı’nın Website üzerinden vereceği ve Liberty’e ileteceği bilgilerle poliçe alma
adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu
işaretlemesi ile poliçeleştirme konusunda Liberty’i yetkilendirmiş olacaktır.
3.3.
Liberty, bu Sözleşme’ye konu Hizmet’i, Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair
mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

4. HİZMET KULLANIM KOŞULLARI
4.1.
Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden bu Sözleşme'de
tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz.18 yaşını doldurmamış veya reşit
olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri
vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.
4.2.
Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir,
görüntülenebilir, işlem yapılabilir.
5. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.

Liberty’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Liberty herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca
bildirim yapmaksızın Sözleşme’de tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik
yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Website’de yayınlandıkları tarihten itibaren
yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Website’deki Hizmet’ten
yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
5.1.2. Liberty, Hizmet’i yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup,
önceden haber vermeksizin, Website'de sunulan Hizmet’i ve İçerikler’i bazı ek koşullara bağlama,
Website kapsamındaki Hizmetler’i, Siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen
durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve İçerikler’i
erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Liberty, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve
önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı Liberty’nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
5.1.3. Prim teklifinde, poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler ve poliçenin
uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir.
5.2.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Kullanıcı’nın vereceği bilgilerin doğruluğunu Liberty’nin teyit etme sorumluluğu
bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı’da olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü
sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.2. Kullanıcı, belirttiği bilgiler kapsamında Hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın,
Hizmet almak için istenilen bilgileri girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.3. Kullanıcı’nın başkaları yararına da Hizmet talebinde bulunması mümkündür.
5.2.4. Kullanıcı, Website üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
5.2.5. Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmemeyi, Website’de yer alan Liberty ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri,
dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün,
tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını,
çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini,
saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,
yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde
kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Liberty’nin izni
olmadan kullanmayacağını ve Liberty’nin yazılı izni olmadan Website’ye bağlantı (link)
vermeyeceğini, Liberty ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her
türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. MÜCBİR SEBEPLER
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Liberty, bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi
birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet,
isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve
kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü
haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri
askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen
Tarafça feshedilebilecektir.
7. DİĞER HÜKÜMLER
7.1.
Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz
veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir
hükümle değiştirilecektir.
7.2.
Website ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda Liberty, defter ve
kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında veya bir ihtilâfın çıkması halinde uygulanacak
hukuk Türk Hukuku’dur. Bu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde,
İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI
Sayın Kullanıcı,
Liberty, ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla iletilen her türlü kişisel veriyi (isminiz,
elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) belirlenen amaç ve kapsamlar
dışında üçüncü kişilere açıklamaz, satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Gizlilik
Koşulları, kullanıcılar ile akdedilen ve kişisel bilgi paylaşımı içeren tüm işlemlerin eki ve ayrılmaz bir
parçası niteliğindedir.
Liberty aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda sağladığınız her neviden kişisel bilgiyi özel ve gizli
tutmayı, doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere açıklamamayı, gizliliğin sağlanması maksatlı
olarak, gizli bilginin tamamının ve/veya herhangi bir kısmının kamu alanında ya/ya da özel bir alanda
ifşasını önlemek maksadıyla her türlü önlemi almayı, gerekli özeni göstermeyi, herhangi bir şekilde
ifşası halinde zararı önlemek maksadıyla gerekli önlemleri almayı beyan ve taahhüt eder.
Liberty, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:


Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,



Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek.

Kişisel bilgilere, sadece yetkili Liberty ve bağlı bulunduğu şirketlere ait personel ve bilgileri bu
gizlilik hükmü çerçevesinde gizli tutmayı kabul etmiş olan Liberty temsilcileri erişebilirler. Liberty,
kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.),
Web sitesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve genel olarak
tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler üçüncü kişilere
açıklanmaz ve anonim olarak kullanılır.
Liberty ancak aşağıdaki koşulların varlığı halinde yukarıda açıklanan amaçlar için sunulan Kişisel
verileri üçüncü kişilerle yasal olarak paylaşabilecektir:


Yetkili idari ve/veya adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde usulüne uygun
yürütülen bir dava, araştırma, soruşturma, inceleme kapsamında yetkili kurum tarafından talep
edilmesi,



Kişisel bilgiyi veren kişi tarafından verilen bilginin, 3. Kişilerle paylaşılmasına kişisel veri
sahibi tarafından onay verilmesi,



Kişisel veri sahibinin güvenliği ve haklarının korunması maksadıyla kişisel veri paylaşımının
zorunlu olması,



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel veri paylaşımının zorunlu olması,



Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,



Bu "Kullanıcı Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları
uygulamaya koymak amacıyla paylaşılıyor olması.

Bu poliçenin akdedilmesi amacıyla, veri sahibi tarafından verilen bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir. Veri paylaşımı ile ilgili
sorularınızı www.libertysigorta.com.tr adlı internet sitesi üzerinden ya da 0216 636 57 57 numaralı
telefon hattı üzerinden yöneltebilirsiniz.
Kullanıcı tarafından Sözleşme’ye konu Hizmet’in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Liberty’e ibrazını
zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı
ile girdiğini ve bu bilgilerin bu Sözleşme ile eki Gizlilik Koşulları’nda belirtilen şekilde Hizmet’in
sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli
sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve
mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

Liberty, kişisel veri sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğu konusunda bir taahhüt
vermemektedir. Poliçenin akdedilmesi amacıyla veri sahibi tarafından sağlanması zorunlu olan kişisel
verilerin doğru ve eksiksiz olması, veri sahibinin sorumluluğunda olup Liberty’nin bilgilerin hatalı
ve/veya eksik olmasından kaynaklanan maddi/manevi zararlardan herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Liberty, sitesindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Liberty'nin Gizlilik İlkeleri'ne
uyacağını garanti etmez; bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce,
gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.
Bilgi Kaynakları
Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin
kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir.
Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla
elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir.
Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik
bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi
olarak bizim, size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı
talep haklarını etkileyebilir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Liberty bir zarara
uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.
Kişisel Verilerin Kullanımı & İletişim İzni:
Bu Sözleşme’yi onaylamakla, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun,
2014/10 sayılı Elektronik Ortam ya da Çağrı Merkezi Kanalıyla Sigorta Sözleşmelerinin Akdedilmesi
için Teknik Altyapı Hakkında Genelge ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Liberty ile
paylaştığınız telefon numarası, adres, e-mail ve benzeri tüm iletişim bilgilerin saklanmasına; bu
iletişim kanalları üzerinden sizinle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişime geçilmesine ve/ya
ticari elektronik ileti gönderilmesine açık izniniz bulunduğunu onaylamaktasınız.
Bu çerçevede, paylaştığınız ve ilerleyen adımlarda paylaşacağınız kişisel iletişim bilgilerinizin Liberty
tarafından saklanmasına; sizinle iletişime geçilmek amacıyla kullanılmasına; bu iletişim araçları
üzerinden Liberty tarafından üretilen yeni ürünler, kampanya tanıtımları, hizmetin kullanımı,
değiştirilmesi, düzenlenmesi durumları da dahil olmak üzere elektronik yazılı, sesli, görüntülü ileti
gönderilmesi amacıyla kullanılmasına; bu bilgilerin Liberty’nin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla
iş akdi ile çalıştığı ve yardım aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına; bilgilerin gerektiği durumlarda yurtiçi
ve yurtdışı resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına; ve istatistiksel veri amaçlı kullanılmasına bu
Sözleşmeyi imzalamak suretiyle onay vermiş olmaktasınız.
Diğer Kullanım Şartları
Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes
'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş
sayılır.
Bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup,
herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’
geçerliliğini korur. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat
sorumlu olacaktır.

