Kullanım Şartları

Ruhsat ve İdari Bilgiler:

ACE Grubu Sigorta & Reasürans Şirketleri (“ACE Grup”), sigorta ve/veya reasürans
konularında faaliyet göstermek üzere birçok ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok
eyaletinde ruhsatlı veya diğer bir şekilde yetkili sigorta ve reasürans şirketlerinden
oluşmaktadır.
Sigorta konusundaki kısıtlayıcı düzenlemeler nedeniyle internet sitesinde yer alan belli ürünler
ve hizmetler tüm kullanıcılar için açık değildir. Ülkeniz veya eyaletinizdeki ACE Grup
şirketlerinin hangi hizmet ve servisleri sundukları konusunda bilgi sahibi olmak için lütfen ACE
Grup Şemasına bakınız. Bazı durumlarda ve durumun gerektirdiği ölçüde “ACE” veya “ACE
Grup” terimleri finansal sonuçlar ile ACE Grup şirketleri üyelerinin faaliyetlerine ilişkin atıfta
bulunmak için kullanılmıştır.
Bu şekilde bir kullanım söz konusu olduğunda; atıflar ile ACE Limited Şirketi veya belirli
faaliyetleri yürütmekte olan herhangi bir diğer ACE Grub şirketinin bir yerdeki ruhsat durumu
veya elde edilen kesin sonuçlarının gösterilmesi niyet edilmemektedir.

Telif Haklarına İlişkin Bilgiler
“ACE” ve ACE Logosu ACE Grubuna münhasır hizmet markalarıdır. Bu sitede tasnif edilen her
bir ürün ve hizmet için “ACE Grup”Şirketinin sahip olduğu fikri ve sınai haklar geçerli
olacaktır. Böyle bir bilginin internet sitesini ziyaret edenler tarafından kullanımı ACE Grup
tarafından verilmiş bir izin anlamına gelmemektedir. İnternet sitesini yayım, dağıtım veya
teşhir amaçlı değil, sadece kurum içi kullanım maksatlı bilgisayarda görebilirsiniz.
T.C. Yasalarının izin vermiş olduğu durumlar hariç, dahili kullanım izni; gerekli materyalleri
yükleme yetkisine sahip olmanız şartıyla, internet sitesinin esaslı olmayan bölümlerinin geçici
bir depolama işlemi yoluyla kontrolünüz altında böyle bir malzemenin yazıya dökülmesi ve
işletmeye ait üretim amacıyla bir depolama aygıtı bünyesinde yüklenilmesini kapsamaktadır.
Dahili kullanım izni, 3.kişilerle paylaşılmamak şartıyla kişisel veya kurum içi amaçlara hizmet
edecek internet sitesindeki bölümlerden yazıcı çıktısı almayı da içermektedir. Hiçbir şekilde
telif hakkı veya mülkiyet hakkına dair uyarılar kaldırılamaz, internet sitesi ürünleri satılamaz
veya kiralanamaz, kamuya yönelik veya ticari amaçlar için yan çalışmalar yapılamaz veya
internet sitesinde değişiklik yapılamaz. Bu websitesi aracılığı ile kişisel bilgilerinizi sağlamak
veya bizimle e-mail ortamında yazışmak (“İletişim”) suretiyle, bu iletişim ilişkin olarak ACE
Grup’a, lisans ücreti olmayan,süresiz, inhisari olmayan, kısıtlanmamış, dünya çapında
kullanım, kopyalama, alt lisans, uyarlama, devir ve kamuya açıklama hakkı ve bu İletişime
ilişkin olarak, yukarıda sayılan hakları kullanmabilmeleri konusunda üçüncü kişilere sınırsız bir

alt lisans verme yetkisi bahşetmektedir. Bu haklar, yargılama yetkisi dahilinde telif, ticari
marka, hizmet markası veya patent hakkını içermekle ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu
İletişim ile ilgili fikri mülkiyet haklardan faydalanmayı da içermektedir.

Sorumsuzluk Beyanı:
BİLGİLER; BÜTÜNLÜK, DOĞRULUK VEYA GÜNCELLİK VE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BİR ŞEKİLDE
DİĞER HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN, “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR. ACE GRUP;
BU SİTEDE VEYA BU SİTEDE YER ALAN BİR BAĞLANTI VASITASIYLA ELDE EDİLEN
HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA ZARARSIZ NİTELİKTE OLDUĞUNU
GARANTİ ETMEMEKTEDİR. ACE GRUP BU SİTE ÜZERİNDEN VEYA BU SİTE DOLAYISIYLA
ELDE EDİLEN BİLGİLERDEN ORTAYA ÇIKAN, BİLGİLERE ATIFTA BULUNULMASI VEYA
DAYANILMASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLSUN; TAZMİN
GEREKTİREN, MADDİ, MANEVİ, SONUÇSAL ZARAR, CEZA ŞARTLAR DQAHİL HİÇBİR ZARAR
VE ZİYANDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE AÇIKÇA HİÇBİR SORUMLULUK KABUL
ETMEYECEĞİNİ BEYAN EDER.

Söz konusu internet sitesi ACE Grup’un sahipliğini üstlendiği veya üstlenmediği internet
sitelerine bağlantı sağlamaktadır. ACE Grup internet sitesinden ayrıldıktan sonra ACE Grup’un
bu noktadan itibaren artık sorumluluğu bulunmamaktadır. ACE Grup’un; kullanıcıların
saldırgan ve hukuka aykırı kullanımlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt
etmektesiniz. Ayrıca sizin tarafınızdan internet yoluyla ACE Grup’a aktarılan her türlü İletişim’
in gizli kalamayacağını veya aktarım sırasında yetkisiz 3. kişilerin iletişime karışmasına açık
olduğunu da özel olarak kabul etmektesiniz. Açıklanan hüküm ve şartlardan memnun
olmadığınız takdirde, tek ve özel kanuni çareniz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir.

Gizlilik
Gizliliğinizi korumaya büyük önem vermekteyiz. İnternet sitesi aracılığı ile bize göndermiş
olduğunuz bilgileri, size ACE hakkında bigi verebilmek ve ihtiyaçlarınıza daha iyi bir şekilde
cevap verebilmek amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca bilgileriniz, sizleri yeni ürün ve
hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla da kullanılabilir. Kişisel bilgiler, başkalarına
satım, ticaret veya kiralama amacıyla kullanılmamaktadır.

