TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek
amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe
istinaden hazırlanmıştır.
A.SİGORTACIYAİLİŞKİNBİLGİLER
1.
Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acentesinin;
Ticaret Unvanı
:
Adresi
:
Tel & Faks no.
:
E-mail
:
2.
Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı
: TURKLAND Sigorta A.Ş.
Adresi
: Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B Blok Kat:11 34394
Tel & Faks no
E-mail
Hasar İhbar Hattı

Esentepe/İSTANBUL
: +90 212 288 68 44 / faks: +90 212 217 23 00
: info@tsigorta.com.tr
: +90 212 334 20 79

B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, 3.şahıs mali mesuliyet genel şartlarını ve
klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin taksitle
ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sorumluluk
başlamaz. Prim ödemesinde, ‘’mutlaka’’, ‘’kesin’’ gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar
Kanunun md. 107 ), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme
sona erer.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi
almayı unutmayınız. Ödeme belgelerinizin Turkland Sigorta A.Ş. orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
4. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, 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 taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya
alamama halleri ortaya çıkabilir.
6.Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyip, sigorta
ettiren/sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi
sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
7.Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, poliçe eki ile gösterilir.
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C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla ile 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’nın 1-b maddesi ile kullanılan kloz ve özel şartlar
çerçevesinde ve taraflarca belirlenecek azami limit/ limitler dahilinde Türkiye sınırları içinde, kendisine ait ve/veya
kiraladığı araçlarla tek tip veya parsiyel ( muhtelif yüklerden oluşan ) yük taşımacılığı yapan sigortalının , yükü taşımak
üzere teslim aldığı andan teslim edinceye kadar geçecek süre içinde poliçe teminatı kapsamında değerlendirilecek bir
olay/hasar sonucu yükün uğrayacağı hasar , kayıp veya zararlarla ilgili olarak sigortalıya yüklenebilecek yasal (mali)
sorumluluk teminat altına alınır. Bu sigorta ile başlıca malın bir taşıma aracı ile taşınması sırasında bir kaza ya da olaya
bağlı olarak oluşabilecek fiziksel hasarlar, tamamen ziya olması, yükleme, boşaltma, aktarma, ıslanma, eksiklik,
ezilme, hırsızlık rizikoları teminat altına alınır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme
hakkı vardır.
3. Poliçe ile verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar – sigortacının söz konusu
teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla – ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil
edilebilir.
 Yükleme aktarma boşaltma
 Aşağıdaki şartlara bağlı olarak hırsızlık ,
 Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek
 Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
 Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya
şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak
Hırsızlık teminatı aşağıdaki istisnalara tabidir.
 Taşıtın başıboş bırakılması sonucu taşınan yükün tamamının çalınması, kaybolması veya ortadan yok olması teminat
dışıdır.
 İster sigortalının özmal aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından
kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması ( emniyeti suistimal ) teminat dışıdır.
 Tüm konaklamaların mutlaka güvenlikli ve bekçili ve daimi gözetim altında bulunan park sahaları ya da 24 saat açık
benzin istasyonlarında yapılması, aracın kısa süreli terk edilmesinden önce araç sorumlusunun herhangi bir hırsızlığı
önlemek amacıyla gereken tüm emniyet tedbirlerini almış olması şarttır. Aksi halde her nevi hırsızlık hasarı teminat
dışıdır.
 Islanma,
 Emniyeti Suistimal
5. Teminat dışı haller için 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları , klozlar, özel şartlar ve poliçede
sayılacak olan istisna hükümlerini dikkatlice okuyunuz.( Genel şartları www.turklandsigorta com.tr adresinden
temin edebilirsiniz)
4. 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 Gözetim Merkezi’nden (SBGM) , Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan , Sağlık Bakanlığı’ından
, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi
ve kayıtların SBGM , sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza
göstermiş sayılırlar.
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D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir ya da şirketimiz www.turklandsigorta.com.tr web
sitemizden temin edebilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres
ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, menfaat sahibine tazminat ödeme borcu poliçe şartları dâhilinde
sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedeli ( azami sorumluluk limiti) herhangi bir sınırlandırmaya
tabi olmaksızın , taraflar arasında serbestçe belirlenir. Bu bedel veya limit taşınan emtianın değeri kadar
olabileceği gibi istenecek daha yüksek veya daha düşük bir değer de olabilir.
2. Bu sigorta türünde , sigorta değeri ile sigorta bedelinin (azami sorumluluk limiti) eşit olması gerekmez.
Emtia nakliyat sigortalarının aksine bu sigorta türünde eksik sigorta esası uygulanmaz.
3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi, sigortalının da eksper tayin
edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin
isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr)
temin edilebilir.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen şekli ile uygulanır.
2. Tam hasar durumunda sigortacının sorumluluğu beyan ve temin edilen azami sorumluluk limiti ile sınırlıdır.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren TTK madde 1427’de belirtilen
şartlar dahilinde 45 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri
tamamlanacaktır.
4. Sigortacı; Tahkim sistemine üyesidir. Sigortacı aleyhinde www.sigortatahkim.org veya 0216 6516565
no’lu telefondan başvuru yapabilir.
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 iş günü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
SİGORTACININ
Ticaret Ünvanı : TURKLAND SİGORTA A.Ş
Adres
: Büyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi No:124/B Blok Kat:11 34394 Esentepe /
İSTANBUL
Tel & Faks no. : +90 212 288 68 44 / 400 ; Faks : +90 212 217 23 00
E-mail
: MusteriHizmetleri@tsigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin, Adı Soyadı ve imzası

Tarih : …. /….. /……

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası

Tarih : …../……/…..
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