
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALI SORUMLULUK (TRAF!K) 
SIGORTA POL!ÇES! B!LG!LEND!RME FORMU 

 
Bu formun bir nüshası Sigorta Ettiren tarafından imzalanarak Sigorta !irketine 
/Acentesine iade edilecektir . 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözle"mesine taraf olmak isteyen 
ve sigortadan menfaat sa#layacak di#er ki"ilere, 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:  
Adres             :   
Tel & Faks No: 
 

 
2-Teminatı veren sigortacının; 
Ticaret Ünvanı : !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 sahibi olmak için, sigortacı tarafından verilen 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel 
!artlarını ve klozları dikkatlice okuyunuz.  
2. Sigorta ücretinin tamamı, sözle"me yapılır yapılmaz poliçenin teslimi kar"ılı#ında 
pe"inen ödenir. Ancak taraflar, sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi 
kar"ılı#ında pe"in olmak ko"uluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu 
takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip oldu#u sözle"menin feshi 
hakkından vazgeçmi" sayılır. 
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, 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, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle"mesi 
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı" bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz 
düzenlendi#inde üzerinde yazılı bilgileri 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 sigorta ile  a"a#ıdaki teminat sa#lanmaktadır. 



Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın i"letilmesi sırasında, üçüncü "ahısların 
ölümüne veya yaralanmasına veya bir "eyin zarara u#ramasına sebebiyet vermi" 
olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya dü"en 
hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel !artlarda içeri#i belirlenmi" tazminatlara 
ili"kin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde 
kar"ılamakla yükümlüdür.  
2. Sigortanın kapsamı üçüncü "ahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu 
çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat 
talepleri ile sınırlıdır.   
3. Araca ba#lı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar 
dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet verece#i zararlar çekicinin sigortası 
kapsamındadır. Ancak, insan ta"ımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel 
"artları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sa#lanmı" olması kaydıyla teminata 
dahil olur. 
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta 
ettirenin yapaca#ı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı 
tarafından kar"ılanır. 
4. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere kar"ı savunmasını bu genel "artların B.2.4. 
maddesi hükmü çerçevesinde temin eder. 
 
5.Teminat dı"ı hâller için sigortacı tarafından verilen Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel !artlarına ve klozlara 
bakınız.  
 
D. R!Z!KONUN GERÇEKLESMES!  
Sigortalı, rizikonun gerçekle"mesi halinde a"a#ıdaki hususları yerine getirmekle 
yükümlüdür: 
1. Bu sözle"meye göre, sorumlulu#unu gerektirecek bir olayı, haberdar oldu#u andan 
itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl 
sigortacıya bildirmek,  
2. Sigortalı de#ilmi"çesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması 
veya sigortacının poliçeden do#an rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar 
ölçüsünde önlemler almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara uymak,  
3. Rizikonun gerçekle"mesinden sonra, sözle"me uyarınca veya sigortacının istemi 
üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve 
beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde 
sa#lamak, ayrıca, aldı#ı bilgi ve belgenin niteli#ine göre, rizikonun gerçekle"ti#i veya 
di#er ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden 
beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın 
nedeni ile hangi hal ve "artlar altında gerçekle"ti#ini ve sonuçlarını tespite, tazminat 
yükümlülü#ü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün 
bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, 
4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya ba"ka yollarla bir tazminat talebi kar"ısında 
kaldı#ı veya aleyhine cezai kovu"turmaya geçildi#i hallerde, durumdan sigortacıyı 
derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovu"turmaya ili"kin olarak almı" 
oldu#u ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek, 
5. Sigorta konusu ile ilgili ba"ka sigorta sözle"meleri varsa sigortacılardan her birine 
rizikonun gerçekle"ti#ini bildirmek, 
6. Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek üzere güvenli bir 
yere çekmek.  
Belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, zarar 
görenlere bu sebeple yapılan ödeme ihlaldeki kusuru nispetinde sigortalıdan rücuen 
tahsil edilir 



 
E. TAZM!NAT 
1. Tazminat esasları ve uygulamasına ili"kin bilgiler için Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik 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 10 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. Akdedilecek sözle"mede uygulanacak muafiyet ve uygulama ko"ulları poliçede 
belirtilecektir.  
2- Sigortacı; Tahkim Sistemi’ne üyedir. 
 
G. S!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. 
 
Adres: !EKER S$GORTA A.!./ Genel Müdürlü#ü  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No : 171 A/2 !i"li/$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   


