
TEHL!KEL! MADDELER VE TEHL!KEL! ATIK ZORUNLU MAL! 
SORUMLULUK 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 N.171-A/2 $i!li/"STANBUL 
Tel: (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83 
 
B. UYARILAR 
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından 
verilecek Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel $artlarını ve özel !artlarını dikkatlice okuyunuz. 
2. Sigorta priminin tamamının 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 ödeme 
belgesi almayı unutmayınız. 
4. Sözle!menin feshedilmesi hâlinde, 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. 
5. Sözle!menin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle!mesi 
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, 
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya 
çıkabilir. 
 
C. GENEL B!LG!LER 
Bu sigortayla Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası’na dair genel !artlar, klozlar ve özel !artlar çerçevesinde teminat 
sa#lanmaktadır 
1. Bu sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler için 
Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın ikinci maddesinde sayılan 
maddeler ve bu maddelerle ilgili faaliyetlerdir. Sigorta,  Kararda belirtilen tehlikeli 
maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel ki!ilerin söz konusu 
mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları 
olsun olmasın üçüncü ki!ilerin do#rudan do#ruya u#rayacakları bedeni ve maddi 
zararlara kar!ı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, a!a#ıdaki !artlar 
dairesinde temin eder. 
2. Teminat dı!ı haller Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel $artlarının A.4. ba!lı#ı altında yer alan a!a#ıdaki maddeler ile 
belirlenmi!tir. 



 a. Olaya kasten neden olan ki!ilerin zarar ve ziyan talepleri, 
 b. Manevi tazminata ili!kin talepler, 
 c. Sigortalının kendisinin u#rayaca#ı zarar ve ziyanlar, 
 ç. Sigortalıya vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da ba!ka bir !ekilde ba#lı 
olarak çalı!an kimselere gelen zarar ve ziyanlar, 
d. Sava! veya sava! niteli#indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve 
bunlardan do#an iç karga!alıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve 
ziyan talepleri, 
e. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer 
artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı 
radyasyonların veya radyoaktivite bula!malarının ve i!verenin i!tigal konusu 
içinde olsun veya olmasın bunların getirdi#i askeri ve inzibati tedbirlerin neden 
oldu#u bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini 
idame ettiren herhangi bir nükleer ayrım olayını kapsayacaktır). f. 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden 
do#an sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili 
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar 

3. Sigorta ettiren ve sigortalı, i! bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında 
gerçekle!ebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta !irketinin SBM ve di#er 
ilgili kurum ve kurulu!lara iletmesine açık onay verirler. 
 
D. R!Z!KONUN GERÇEKLE"MES! 
1. Tazminat ba!vurusu 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. Rizikonun gerçekle!mesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 
 
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. 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.Aktedilen sözle!mede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen !ekli ile uygulanır. 
2.Tam hasar durumunda tazminat; poliçede yazılı sigorta bedeli üzerinden 
ödenecektir.(A!kın Sigortanın söz konusu olmadı#ı durumlarda) 
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 !ikayetler 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 N.171-A/2 $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  !

 
 


