KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI (TRAF‹K S‹GORTASI)
B‹LG‹LEND‹RME FORMU
En az 2 nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yapılacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel
bilgi vermek amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Aydınlatma Yükümlülü¤ü” alt bafllıklı 1423. maddesinin 1. fıkrası hükmüne
istinaden hazırlanmıfltır.
A. S‹GORTACIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
1. Sözleflmeye arac›l›k eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvan› :
Adresi
:
Tel & Faks no. :
2. Teminat› veren sigortac›n›n;
Ticaret Ünvan› : Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi
Adresi
: Büyükdere Cad. ‹fl Kuleleri Kule 2 34330 4.Levent/‹STANBUL
Tel & Faks no. : (212) 350 0 350; faks: (212) 350 0 355
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel fiartları’nı ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildi¤i an ödenmesi gerekir.
3. ‹leride do¤abilecek ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4. Sözleflmenin 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.
5. Sözleflmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlıfl bilgi vermekten
kaçınınız. Poliçeniz düzenlendi¤inde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanlıfl bilgi ile düzenlenmesi
halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma, alamama veya zarar görene ödenecek tazminatın sigorta ettirene/sigortalıya
rücu edilmesi hâlleri ortaya çıkabilir.
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C. GENEL B‹LG‹LER
1. Bu sigortayla sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın iflletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir
fleyin zarara u¤ramasına sebebiyet vermifl olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre iflletene düflen hukuki
sorumlulu¤u, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapaca¤ı makul ve zorunlu masraflar sigortacı
tarafından karflılanır.
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup iflletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karflı savunmasını da temin eder.
2. Teminat kapsamı dıflında kalan haller, Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesi ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası (Trafik Sigortası) Genel fiartları’nın A.3. maddesinde düzenlenmifltir.
Bu maddeler hükümlerine göre afla¤ıdaki haller sigorta teminatı dıflındadır:
a. ‹flletilme halinde olmayan araçların sebep olaca¤ı zararlar,
b. ‹flleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
c. ‹flletenin eflinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme iliflkisi ile ba¤lı olanların ve birlikte yafladı¤ı kardefllerinin mallarına gelen
zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
d. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eflya dıflında araçta veya römorklarda taflınan eflyanın u¤rayaca¤ı zararlardan
dolayı iflletene karflı ileri sürülecek talepler,
e. Manevi tazminat talepleri,
f. ‹flletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kiflilere karflı yöneltebilece¤i talepler,
g. ‹flletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle
ileri sürülecek talepler,
h. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teflebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta de¤ifliklik yapılması
amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olaca¤ı zararlara iliflkin her türlü talepler,
i. Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarıfllara katılması veya yarıfllara katılan araçlara efllik etmesi ile gösteride kullanılması
sonucunda meydana gelecek zararlar,
j. Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre iflletenin sorumlu olmadı¤ı zararlar ile
aracın çalındı¤ını veya gasp edildi¤ini bilerek binen kiflilerin zarara u¤ramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp
eden kiflilerin talepleri,
k. Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
l. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden do¤an sabotajda kullanılan araçların neden
oldu¤u ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre iflletenin sorumlu olmadı¤ı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldı¤ını
veya kullanılaca¤ını bilerek binen kiflilerin zarara u¤ramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna ba¤lı sabotaj
eylemlerinde kullanan kiflilerin talepleri,
m. Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

D. R‹Z‹KONUN GERÇEKLEfiMES‹
1. Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir veya
flirketimiz web sitesinden, “Hasar Bildirim Bilgileri” linkinden temin edebilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleflmesi halinde sigorta ettiren/sigortalı, bu sözleflmeye göre sorumlulu¤unu gerektirecek bir olayı, haberdar oldu¤u
andan itibaren gecikmeksizin sigortacıya bildirmelidir. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda gecikmeksizin Anadolu Sigorta Hasar Bildirim
Hattı’na, 444 0 350 numaralı telefondan baflvuruda bulununuz.
3. Olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve flartlar altında gerçekleflti¤ini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülü¤ü ve miktarı ile rücu
hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin iletmeniz gerekmektedir.
4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karflısında kaldı¤ınızda veya aleyhinize cezai kovuflturmaya
geçildi¤i hallerde, durumdan sigortacınızı derhal haberdar ediniz ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak almıfl
oldu¤unuz ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacınıza iletiniz.
5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
6. Rizikonun gerçekleflmesi hâlinde tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça sigorta ettiren tazminat
talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadı¤ı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
E. TAZM‹NAT
1. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar, sözleflmede verilen teminat limitleriyle sınırlıdır.
2. Sigortacı; Tahkim Sistemi’ne üyedir.
F. fi‹KAYET VE B‹LG‹ TALEPLER‹
1. Sigortaya iliflkin her türlü bilgi talepleri ve flikayetler için afla¤›da yaz›l› adres ve telefonlara baflvuruda bulunulabilir. Sigortac›, baflvurunun
kendisine ulaflmas›ndan itibaren 15 iflgünü içinde talepleri cevapland›rmak zorundad›r.
Adres
: Bireysel ve Ticari Sigortac›l›k Müdürlü¤ü, Büyükdere Cad. ‹fl Kuleleri Kule 2 34330 4.Levent/‹STANBUL
Tel & Faks no. : (212) 350 0 350/7825; faks: (212) 350 0 136
E-mail
: http://www.anadolusigorta.com.tr internet adresinden Bize Ulafl›n/Görüfl ve Önerileriniz linki

Sigorta Ettirenin, Ad› Soyad› ve imzas›

Sigortac› veya acentenin kaflesi ve yetkilinin imzas›

Tarih : ____/____/________

Tarih : ____/____/________
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Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzaland›¤› gün itibar›yla geçerlidir. Sigorta ettiren taraf›ndan imzalanan form,
poliçeyi düzenleyen sigortac›/acenteye teslim edilmelidir.

