
                                                                                                                     Sayfa:    1

Teklif No:                                                                                                           Ürün :  416

                              YURTİÇİ NAKLİYAT TAŞIYICI MALİ MESULİYET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU                              YURTİÇİ NAKLİYAT TAŞIYICI MALİ MESULİYET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel

bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e

istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLERA. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

    Ticaret Ünvanı:

    Adresi        :

    Tel & Fax no  : TEL :                            FAX :

    E-mail        :

 2. Teminatı veren sigortacının; 2. Teminatı veren sigortacının;

    Ticaret Ünvanı   : HDI Sigorta A.Ş.  (http://www.hdisigorta.com.tr)

    Adresi           : Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak HDI Binası No:6 34774 Ümraniye / İstanbul

    Tel & Fax no     : 0216 600 60 00 / 0216 600 60 10

    E-mail           : hdisigorta@hdisigorta.com.tr

    Hasar İhbar Hattı: 444 8 434

B. UYARILARB. UYARILAR

 1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Üçüncü

    Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile kloz ve özel şartları 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.

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

    nız. Ödeme belgelerinizin HDİ Sigorta A.Ş. orjinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.

 4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin

    veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

 5. Yıllık primli abonman şeklinde tanzim edilen sözleşmelerde, sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi halinde; sigortacının

    sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine

    bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi; sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden

    hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde 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 halleri ortaya

    çıkabilir.

 7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLERC. GENEL BİLGİLER

 1. Bu sigorta ile Üçüncü Şahıslara Karşı 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 alğı 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.

 2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak 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
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       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,

 4. Teminat dışı haller için Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile kloz, özel şart ve poliçede

    sayılacak olan istisna hükümlerine bakınız.

    (Genel Şartları www.hdisigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.)

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİD. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını

    müteakip sigortacınızdan isteyiniz. (www.hdisigorta.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.)

 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, derhal, 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 halinde, tazminat ödeme borcu, genel ve özel şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren

    sigortacıya aittir.

 5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat

    sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Ekspertiz 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.

E. TAZMİNATE. 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.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİF. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Sözleşmenin kurulması sırasında rizikonun cinsine bağlı olarak tarafların muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı

    vardır. Bu durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.

    Zarar, poliçede yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı karşılayacaktır.

 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 azami 30 gün içinde sigortacı tarafından

    gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

 4. HDI Sigorta A.Ş. tahkim sistemine üyedir.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİG. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

 1. 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.

    Adres  : Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak HDI Binası No:6 34774 Ümraniye / İstanbul

    Telefon: 0216 600 61 21   Faks: 0216 600 61 07  E-mail: sikayet@hdisigorta.com.tr

     Sigorta Ettirenin / Sigortalı                                          Tarih, Sigortacı veya Acentenin

                                                                            Kaşesi ve Yetkilinin İmzası

     Adı Soyadı / Ünvanı:                                                             /    /

     E-mail             :

     Cep Telefonu       :

     Tarih              :   /    /

     İmza               :

 Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren

 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile  Bilgilendirme Formunun

 güncellenmesi gerekebilir.


