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Hayat dışı sigorta sektöründe faaliyet gösteren HDI SİGORTA A.Ş.’nin yardımlaşma esasına dayanan katılım sigortacılığı / tekafül sigorta sistemini benimsediği ve
bu usuller çerçevesinde hareket ve faaliyetlerini icra ettiğini ayrıca yine bu işlemlerin kontrol mekanizmasının da tarafımızca gerçekleştirildiğini beyan ederiz.

Bu uygulama genel esasları uyarınca;

• Katılımcıların bu ürünleri katılım sigortası primi ödeyerek alması,
• Katılım sigortası priminin, sigortalılar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma (teavün ve tekafül) hizmetinin organizasyonu amacıyla alınması,
• HDI SİGORTA A.Ş’nin yapılan masraflar ve verilen bu hizmete karşılık belirlenen, HDI SİGORTA A.Ş danışmanları tarafından onaylanan ve
 katılımcılara ilan edilen oranda vekâlet ücreti alması,
• Katılım sigorta primlerinden vekâlet ücretleri düşüldükten sonra kalan tutarlar ile katılımcı havuzu oluşturulması,
• Katılımcı havuzunun, HDI SİGORTA A.Ş danışmanlarının onayladığı aşağıda ilgili maddede sayılan yöntemlerle değerlendirilmesi sonucu elde edilecek
 gelir üzerinden belirlenen orandaki gelir payının HDI SİGORTA A.Ş. tarafından kâr payı olarak tahsil edilmesi,
• Hasar ödemelerinin katılımcı havuzundan gerçekleştirilmesi ve katılımcı havuzunda yeterli bakiye olmaması durumunda katılımcı havuzu lehine
 borç (karz-ı hasen) alınması, 
• Katılımcı havuzundaki riski paylaşmak adına HDI SİGORTA A.Ş. danışmanları tarafından onaylanan esaslarla re-tekafül veya uygun görülecek
 diğer koruma teminatlarının alınması, 
• Katılımcı havuzunda dönem sonu itibariyle bakiye kalması durumunda danışmanların onaylayacağı esaslar kapsamında bakiyenin iade edilebilmesi,
 indirim olarak bir sonraki poliçe döneminde katılımcıya yansıtılabilmesi, hayır amaçlı projelerde kullanılabilmesi veya İslami finans prensiplerine
 aykırı olmayan başka yöntemlerle değerlendirilmesi,
• Katılımcı havuzunun danışmanlar tarafından İslami finans prensiplerine uygunluğu onaylanmış olan aşağıdaki araçlarda değerlendirilmesi uygundur:
  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesaplarında,
  • Katılım endeksine uygun hisse senetlerinde, 
  • Faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilecek altın, gümüş ve döviz alım-satım işlemlerinde, 
  • Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı faizsiz yöntemle yatırım yapılabilecek sermaye piyasası araçlarında,
  • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen ve danışmanlar tarafından onaylanan kamu ve özel sektör sukuk gibi faizsiz yatırım araçlarında,
  • Danışmanlar tarafından onaylanmış faizsiz yatırım fonları ve faizsiz borsa yatırım fonlarında,
  • Danışmanlar tarafından onaylanan diğer faizsiz yatırım araçlarında

Sonuç olarak HDI SİGORTA A.Ş.’nin yukarıda belirtilen esaslar ve uygulamalar çerçevesinde Hayat Dışı Katılım Sigortacılığı
ürünlerini sunması İslami finans prensiplerine uygundur. 


