KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak
sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

Ticaret Unvanı:
Adresi:
Türkiye Tel ve Faks No:
2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Unvanı
Adresi
Tel & Faks no

: Bereket Sigorta A.Ş.
: Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:8 34768
Ümraniye/İstanbul
: 0216 633 71 00 / Faks: 0216 631 84 48

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 Şartları'nı
dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim

edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının
sorumluluğu başlamaz. (sadece nakliyat sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin
kurulmasıyla başlar).

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.

4. Prim ödemesinde, temerrüt halinde TTK'nın 1434. Maddesi hükümleri geçerlidir.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği 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. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda
sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER:
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortası ile poliçede tanımlanan motorlu
aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına
sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen
hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin)
haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Bu sigorta sadece Türkiye sınırları içerisinde
geçerlidir. Poliçe de yer alacak teminat isimleri aşağıdaki gibi olacaktır:
Şahıs başına bedeni zarar ve tedavi giderleri: Bir hasar durumunda her kişi için ödenecek olan
azami vefat ve tedavi masraflarını gösterir.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
Kaza başına bedeni zarar ve tedavi giderleri: Bir hasar durumunda bir kazadaki tüm kişiler
için ödenecek olan azami vefat ve tedavi masraflarını gösterir.
Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi
zararlarda araç başına ve kaza başına ödenecek azami tutarı gösterir.

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine
olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

3. Teminat dışı hâller için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortası Genel

Şartlarını ve poliçe özel şartlarını detaylı olarak okuyunuz. C.1 maddesinde tarif edilen teminat
kapsamındaki yaralanmalarda yapılacak tedavi giderlerine ilişkin masraflar 6111 sayılı kanun hükmü
gereği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından buna ilişkin tazminat talepleri
Sigortacı’nın sorumluluğunun dışında kalacaktır.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ:
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını
müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (Beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön
sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT
1. Sigortacının azami tazminat sorumluluğu poliçede gösterilecek sigorta teminat tutarı ile sınırlı
olacaktır. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarını kontrol ediniz.

2. Sigortacının yanı sıra Sigortalı, sigorta ettiren veya poliçeden menfaat sağlayan kişilerce de eksper

tayin edilebilir. Bu kişilerce sigorta eksper tayini talep edilmesi halinde atama ve atamaya ilişkin takip
işlemleri Sigorta Bilgi Merkezi (merkez) nezdinde teşkil edilen “Eksper Atama ve Takip Sistemi
(Sistem)” üzerinden yapılabilecektir. Ekspertiz ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1426.ıncı
maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde karşılanır.

F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI
1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün içinde
sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

3. Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
Adres

: Dr. Adnan Büyükdeniz cd. No:8 34768
Ümraniye/İSTANBUL
Tel No
: 0216 633 71 00; Faks No: 0216 631 84 48
Web/Mobil/E-posta : http://www.bereketsigorta.com.tr
"Talep ve Şikayetleriniz" formundan veya bilgi@bereketsigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sigorta Ettirenin, Adı Soyadı ve imzası

Tarih :

/

/

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası

Tarih :

/

/

Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerlidir.
Sigorta ettiren tarafından imzalanan form, poliçeyi düzenleyen sigortacı/acenteye teslim edilmelidir.

