
     ÖZEL GÜVENL!K MAL! MESUL!YET S!GORTASI B!LG!LEND!RME FORMU 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren ki!iye yapılacak 
sözle!meye ili!kin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözle!melerinde Bilgilendirmeye "li!kin Yönetmeli#e 
istinaden hazırlanmı!tır. 
 
A. S!GORTACIYA !L!"K!N B!LG!LER 
1.Sözle!meye aracılık eden sigorta acentesinin; 
Ticaret Unvanı :  
Adresi :  
Tel & Faks no. :  
 
2.Teminatı veren sigortacının; 
Ticaret Unvanı: $EKER S"GORTA A.$. (www.sekersigorta.com.tr) 
Adresi : : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 A/2 34394 
$i!li/"STANBUL 
Tel: (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83 
 
B. UYARILAR 
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 
sigortası Genel $artları Ve Klozları "le Özel $artları dikkatlice okuyunuz.  
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, 
poliçenin teslim edildi#i an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi 
kararla!tırılmadıkça, sigortacının sorumlulu#u ba!lamaz.  
3. "leride do#abilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (pe!in 
veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.  
4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararla!tırıldı#ı 
hâllerde (Borçlar Kanunu Md. 124), primin veya prim taksitinin zamanında 
ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözle!me sona erer.  
5. Sözle!menin feshedilmesi hâlinde, poliçeden herhangi bir tazminat talebinde 
bulunulmamı! olması ön !artıyla, sigortacının sorumlulu#unun devam etti#i süreye 
tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade 
edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek 
sigortacıya ödenir.  
6. Sözle!menin kurulması sırasında eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. 
Sigorta süresince verilen bilgilerde herhangi bir de#i!iklik olması durumunda 
sigortacıyı gecikmeksizin acilen ve detaylı olarak bu de#i!ikliklerden haberdar ediniz. 
Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama 
hâlleri ortaya çıkabilir. 
 
C. GENEL B!LG!LER 
 
1.Bu sigortayla sigortalının teklif ve/veya poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki 
münasebetlerinden dolayı a!a#ıdaki teminatlar sa#lanmaktadır. 

 • Ki!i ba!ına Sakatlık ve Ölüm Teminatı  
 • Olay ba!ına Sakatlık ve Ölüm Teminatı 
 • Ki!i ba!ına Tedavi Giderleri Teminatı 
 • Olay ba!ına Tedavi Giderleri Teminatı 
 • Maddi zararlar teminatı 
 



Bu sigorta ile sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalaca#ı kazaların neticelerine 
kar!ı Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel $artları, Tarife-Talimatı ve Özel 
$artları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. 
Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dı!ında 
ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.  

 
2. Tarafların, sigorta genel !artlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak 
ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel !art kararla!tırabilme hakkı vardır. Lütfen 
poliçe ve teklifiniz üzerindeki özel !artları ve klozları dikkatle inceleyiniz. 
 
 
D. RiZ!KONUN GERÇEKLE"MES! 
1. Tazminat ba!vusu için gereken bilgi ve belgelere ili!kin listeyi, poliçenin 
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 
2. Rizikonun gerçekle!mesi durumunda be! i! günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle 
birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya ba!vuruda bulununuz. 
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket 
ediniz. 
4. Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumlulu#u veya tazminat talebini kısmen 
veya tamamen kabul etmeyiniz, ödeme taahhüdünde bulunmayınız, zarar görenlere 
herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmayınız.  
 
E. TAZM!NAT 
1. Sözle!menin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta de#erine e!it olmasına 
dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekle!mesi hâlinde 
sigortacının ödemeyi taahhüt etti#i teminatın azami tutarıdır. Sigorta de#eri ise, 
sigorta edilen kıymetin gerçek de#eridir. 
2. Tazminat ödemesinin söz konusu oldu#u hâllerde, sigorta de#eri rizikonun 
gerçekle!ti#i anda belirlenir. Bu durumda sigorta de#eri, rizikonun gerçekle!ti#i anda 
sigortalı kıymetin rayiç de#eridir. 
3. Poliçede yazılı de#erin, gerçek (rayiç) de#erden yüksek olması hâlinde, a!kın 
sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize kar!ın, sigortacının 
azami sorumlulu#u gerçek (rayiç) de#er ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta 
de#erini a!an miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir. 
4. Sözle!menin kurulması sırasında, poliçede yazılı de#erin, rayiç (gerçek) de#erden 
dü!ük tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, 
oransal olarak daha az tazminat öder. 
5. Eksik ve a!kın sigorta durumlarından olu!abilecek ihtilafları önlemek için, bilirki!i 
vasıtasıyla tespit edilecek de#er üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı de#er) 
yaptırılabilir. 
6. Rizikonun gerçekle!mesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin 
edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli#i’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin 
edilebilir. 
 
F. TAZM!NAT ÖDEMES! 
1. Sigortalının, sigortacının atadı#ı ekspere itiraz etme hakkı mevcut olup bu 
durumda eksper tarafların mutabakatı ile tespit edilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim 
ve adres bilgileri Hazine Müste!arlı#ı’nın internet sitesinden 
(http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir. 
2. Teklif / poliçede bir muafiyet belirlenmi!se, bu muafiyet sigortalının 
sorumlulu#unda olan miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından kar!ılanacaktır. 



Talep edilen tazminat miktarı teklif / poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında 
kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.  
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz !ekilde sigortacıya ula!masından itibaren azami 
15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat i!lemleri 
tamamlanacaktır.  
4.Sigortacı;  
(X) Tahkim sistemine üye    ( ) Tahkim sistemine üye de#il 
 
G. "!KÂYET VE B!LG! TALEPLER! 
Sigortaya ili!kin her türlü bilgi talepleri ve !ikâyetler için a!a#ıda yazılı adres ve 
telefonlara ba!vuruda bulunulabilir. 
Sigortacı, ba!vurunun kendisine ula!masından itibaren 15 i! günü içinde talepleri 
cevaplandırmak zorundadır. 
 
$EKER S"GORTA A.$.  
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No.171 A/2 34394 
$i!li/"STANBUL 
Telefon: (212) 373 83 00  Faks: (212) 373 83 83 E-mail: info@sekersigorta.com.tr 
 
Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı                             Sözle#meye Aracılık Eden 
!mzası                                                                  Sigortacı veya Acentenin Ka#esi    
Tarih                                                                     Yetkilinin !mzası  !

 


