Poliçe Numarası
Sigorta Başlangıç Tarihi
Sigorta Bitiş Tarihi
Sigorta Süresi
Poliçe / Teklifin Tanzim Tarihi/Saati

:
:
:
:
:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI
BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak
diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi
vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ile 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüge giren 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun "Aydınlatma Yükümlülügü alt baslıklı 1423. maddesin istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA/ACENTEYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/ aracının;
Ticaret Ünvanı
:
Adresi
:
Tel & Faks No
:
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı
: GULF SİGORTA A.Ş.
Adresi
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 K:4-5
AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768 Ümraniye/İSTANBUL
Tel & Faks No
: (0216) 400 2 400 (Tel) & (0216) 575 97 77 (Faks)
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, sigortacı tarafından verilecek dökümanları
dikkatlice okuyunuz.
2. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, ilk
taksitin ödenmesi ile başlar. Primin taksitli olarak ödenmesi kararlaştırılmışsa, poliçe üzerinde ödeme
tarihleri ve tutarları yazılı prim taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumu temerrüt nedeni olarak kabul
edilir ve Türk Ticaret Kanununun 1434. Maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.
3. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödemeyi yaptığınızı ispat edebileceğiniz belgeyi almayı unutmayınız.
4. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, kanun veya ilgili genel şartlarda aksi belirtilmediği hallerde
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.
5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya
eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, sigortacı ödeyeceği tazminat tutarını
sigortalı / sigorta ettirene rücu etme hakkına sahiptir.
6. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler ilgili belgeleri imzalamakla, risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla, sağlık bilgilerinin,
sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetleme Merkezinden (SBM), Sosyal
Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden
edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBM, sigorta şirketleri ve ilgili
mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
7. Sigortacının sigorta poliçesini vade bitiminde otomatik yenileme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Yenilemenin yapılabilmesi için sigorta ettirenin/sigortalının talebi ve sigortacının kabulü esastır. Aksi
takdirde sigorta sözleşmesi kurulmadığından sigortacının sorumluluğu yoktur.
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C. GENEL BİLGİLER
Bu sigorta Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik) dahilinde ve poliçede
belirtilen teminat limiti içinde temin edilmiş olup İlgili Genel Şartların "Sigorta Teminatının Kapsamı"
ve "Teminat Dışında Kalan Haller" bölümünde belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.
1) Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
Sigortacı, 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.
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir
aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.
Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir
sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve
zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
2) Tarafların, Sigorta Genel Şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine
olmamak üzere ÖZEL ŞART kararlaştırabilme hakkı vardır. Lütfen poliçe ve teklifiniz üzerindeki özel
şartları ve klozları dikkatle inceleyiniz.
3) İşbu poliçe ile aşağıdaki teminatlar verilmiştir.
ARAÇ BAŞINA MADDİ
KAZA BAŞINA MADDİ
SAKATLANMA VE ÖLÜM - KİŞİ BAŞI
SAKATLANMA VE ÖLÜM - KAZA BAŞI
4) Teminat dışı kalan haller için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik)
Genel Şartları ve poliçede yazılı Özel Şartları ve klozları'na bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin bilgiye www.gulfsigorta.com.tr / mersis
no: 0871052362300018 internet sitesinin "Hasar Anında" bölümünden ulaşabilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön
sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulunmalısınız.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT İLE TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI
1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, zarar görenin serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta
eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden
(<http://www.hazine.gov.tr>) temin edilebilir.
2. Poliçede bir muafiyet belirlenmişse, bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı belirtmekte
olup, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat
miktarı poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir
tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren, hasar ile ilgili
Sigorta Genel Şartları'nda belirtilen azami süre içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler
yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. GULF Sigorta A.Ş. Tahkim sistemine üyedir.
F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
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başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
Sigortacı
Ticaret Ünvanı: GULF SİGORTA A.Ş.
Sicil No: 857584
Sicile Kayıtlı Olduğu Yer: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi / No: Büyük Mükellefler / 8710523623
Mersis No: 0871052362300018
Şirket Merkezi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4/2 K:4-5 AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768
Ümraniye İstanbul
Web Adresi: www.gulfsigorta.com.tr
Telefon: 444 1 244 - 0216 400 2 400
Faks: 0216 575 9777
email: iletisim@gulfsigorta.com.tr

Sigorta Ettirenin

Sigortacı veya Acentenin

Adı Soyadı İmzası

Kaşesi ve Yetkilinin İmzası
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