
KOLTUK FERD! KAZA S!GORTASI B!LG!LEND!RME FORMU 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözle!mesine taraf olmak 
isteyen ve sigortadan menfaat sa"layacak di"er ki!ilere, yapacak sözle!meye ili!kin 
hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede 
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 $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 Ferdi Kaza Sigortası Genel $artları, klozları ve poliçede yazılı hususları 
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.Sözle!menin kanuni sebeplerle 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. Sigortalının fesih 
önerisinin sigortacı tarafından kabulü ile sözle!menin feshedilmesi halinde ise prim 
iadesinde gün esası yerine poliçede öngörülen kısa dönem esası gibi ba!ka bir 
esas uygulanabilir. 
5.Sözle!menin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle!mesi 
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz 
düzenlendi"inde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik 
veya yanlı! bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, 
tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 
 
C.GENEL B!LG!LER 
1.Bu sigortayla a!a"ıdaki teminatlar tarafların anla!masına ba"lı olarak 
sa"lanabilecektir: 
Bu sigorta, araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı 
yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta 
seyahat eden yolcuların; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin 
ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını yurtiçi ve yurtdı!ında teminat altına 
alır. 
Poliçede tedavi masrafları teminatının sa"lanmı! olması halinde ilgili teminat, 
araçların kullanım özelliklerine göre kanunen düzenletmekle yükümlü oldukları 
karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, zorunlu otobüs koltuk 



ferdi kaza sigortası ile ayrıca mevcut ise ihtiyari mali sorumluluk sigortası 
teminatları üzerinde veya kapsamı dı!ında kalan zararları temin etmek üzere 
geçerli olacaktır. 
2.Tarafların, sigorta genel !artlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak 
ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel !art kararla!tırabilme hakkı vardır. 

  3.Deprem teminatı ek sözle!me maddesi ile verilebilir. 
4.Teminat dı!ı hâller için Ferdi Kaza Sigortası Genel $artlarına ve poliçe özel 
!artlarına bakınız. 
5.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ba"lı mevzuat hükümleri gere"i; 
sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmı! olmayan (tüketici niteli"ini ta!ıyan) 
Sigorta Ettiren, sözle!me kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve 
cezai !art ödemeden finansal hizmetlere ili!kin mesafeli sözle!melerde 14 gün, 
taksitli satı! sözle!melerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma 
hakkı bildiriminin, www.sekersigorta.com.tr adresindeki beyan formu doldurularak 
veya açık bir beyan ile info@sekersigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 
Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözle!melerinde ve sigorta ettirenin 
onayı ile sigorta teminatının ba!ladı"ı taksitli sigorta sözle!melerinde cayma hakkı 
kullanılamaz. Taksitli sigorta sözle!melerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin 
sigorta teminatının ba!lamasına onay vermi! oldu"u kabul edilir. Mesafeli sigorta 
sözle!melerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ula!ması sonrasında 
iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
D. R!Z!KONUN GERÇEKLESMES! 
 
1.Tazminat ba!vurusu için gereken bilgi ve belgelere ili!kin listeyi, poliçenin 
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.  
2.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda be! gün 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.Poliçede teminat altına alınan rizikonun gerçekle!mesi hâlinde, tazminat ödeme 
borcu sigortacıya aittir. 
 
E. TAZM!NAT 
 
1.Tazminat esasları ve uygulamasına ili!kin bilgiler için Karayolu 
Yolcu  Ta!ımacılı"ı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel $artlarına bakınız.  
2.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebilece"i gibi 
sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden 
tarafça ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birli"i’nin Internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.  
3.Rizikonun gerçekle!mesi halinde, sigortalı; en geç 5 gün içinde hasara sebep olan 
kaza veya olayın yerini, zamanını, meydana geli! !eklini ve yol açtı"ı genel 
sonuçları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortalının bu yükümlülüklerine aykırı 
hareket etmesi halinde, kanun ve genel !artlar uyarınca sigortacının 
ödeme    yükümlülü"ü tamamen veya kısmen ortadan kalkmı! olur. 
 
F.TAZM!NAT ÖDEMES! 
1.Aktedilecek sözle!mede uygulanacak muafiyet ve uygulama ko!ulları poliçede 
belirtilecektir. 
2.Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir. 
 



G. "!KAYET 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.  
 
$EKER Sigorta A.$. 5684 sayılı ‘’Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde 
öngörülmü! olan " Sigortacılık Tahkim Müessesi" ne üye oldu"undan, i! bu 
poliçeyle ilgili ihtilaf vukuunda Tahkime müracaat etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
$EKER S#GORTA A.$. 
Adres  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No: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 


