
PROTOKOL 

TARAFLAR:  

1- SENDİKA: Petrol-İş   Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası  

ADRES: Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:23 Üsküdar/İSTANBUL  

İLETİŞİM: Tel: 0 216 4749870   Fax: 0 216 4749867 

2- SİGORTA ACENTESİ: Sigorta Birimi Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.  

ADRES: A.Öveçler Mh. 1324 Cd. 15/5 Çankaya/ANKARA   

İLETİŞİM: Tel: 0 312 4735090   Fax: 0 312 9113091 

arasında aşağıda yazılı esaslar dahilin de bu PROTOKOL akdedilmiştir.  
 
 3- KAPSAM: 

İşbu PROTKOL; Sendika üyelerinin; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri başta olmak 
üzere, çeşitli sigortacılık hizmetlerinden indirimli olarak ve özel hizmet koşulları ile 
yararlanmasını sağlar. 

Düzenlenecek olan sigorta poliçeleri; Sigorta Acentesi (veya Şirketi) ile Sendika Üyesi 
arasında olup, ödeme veya diğer müeyyideleri bakımından Sendika'yı hiçbir kurum ve kişiye 
karşı herhangi bir mükellefiyet altına sokmamaktadır. 

Sigorta Acentesi'nin Yükümlükleri: 

- Sendika üyeleri için Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinde, fiyat avantajlı ürün 
paketi sunacaktır. 

- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası dışındaki diğer branş poliçelerinde Sendika üyeleri için özel 
indirimler sunacaktır. 

- Poliçe kesilen üyelere,  0 312 4735090 veya 0 850 3046673 numaralı telefonlardan, ücretsiz 
danışmalık hizmeti verecektir. 

- Sigorta Acentesi, protokolün Sendika üyelerine duyurulabilmesi için gerekli broşür ve 
posterleri bastıracak ve Sendika'ya teslim edecektir.   

- Sigorta Acentesi, www.sigortabirimi.com web sitesinde Sendika ile yapmış olduğu protokolü 
duyuracak ve aynı web sitesi üzerinden gerekli evrak ve başvuru formlarına ulaşılabilmesini 
sağlayacaktır. 

- Sigorta Acentesi, sigorta hizmeti almak isteyen kişinin Sendika üyesi olduğunu teyit 
edecektir. Bunun için sigorta hizmeti almak isteyen kişinin üye kimliğini görmek isteyebilir 
veya Sendika'dan üyelik bilgisi ile ilgili doğrulama talep edebilir. 

Sendika'nın Yükümlülükleri: 

http://www.sigortabirimi.com/


- Sendika ve Sigorta Acentesi arasında yapılan protokolü; Sendika'nın kurumsal web sitesi, 
sosyal medya hesapları, kısa mesaj gibi yollarla üyelerine duyuracaktır. 

- Sendika kurumsal web sitesi üzerinde, anlaşma detaylarının ve yürürlükte olan kampanya 
koşullarının bilgisini, protokol süresi boyunca sürekli olarak bulunduracaktır. 

- Sendika süreli yayınlarından olan Petrol-İş Dergisi'nde protokole ait duyuru yapacaktır. 

- Sigorta Acentesi tarafından bastırılan broşür ve posterlerin, Sendika üyelerinin ulaşabileceği 
alanlarda konumlandırılmasını sağlayacaktır. 

- Sigorta Acentesi'nden talep edildiğinde; sigorta hizmeti satın almak isteyen kişilerin Sendika 
üyesi olduklarının doğrulamasını yapacaktır.   

 4- PROTOKOL SÜRESİ: 

İşbu PROTOKOL, 23.08.2017 tarihinde taraflarca imzalanarak, 1 (bir) yıl süre için yürürlüğe 
girmiştir. PROTOKOL süresi sonuna kadar taraflardan birisinin yazılı olarak fesih talebinde 
bulunması halinde PROTOKOL sona erer. PROTOKOL süresi sonuna kadar taraflardan 
birinin fesih talebi olmazsa, PROTOKOL otomatik olarak bir yıl daha yenilenir. 

İşbu PROTOKOL'ün sağlamış olduğu avantajlardan Sendika üyeleri faydalanabilir. Sendika 
üyeliğinin sonlanması halinde, halen süresi devam eden poliçe geçerli olacak ancak süresi 
biten poliçe için PROTOKOL çerçevesinde geçerli olan avantajlı fiyat ve koşullar üzerinden 
poliçe yenilemesi yapılmayacaktır. 

PROTOKOL süresi içerisinde, anlaşılmış olan kampanya koşullarında değişiklik yapılması 
durumunda, PROTOKOL süresinin bitmesini beklemeden, her iki tarafın da PROTOKOL'ü 
feshetme hakkı bulunmaktadır. 

5- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

Anlaşmazlıkların çözümünde T.C. Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 


