
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK(TRAFİK)SİGORTA POLİÇESİ

Başlama Tarihi: 05.01.2018  - 16:05 Bitiş Tarihi: 05.01.2019  - 16:05   Süre: 365

Tanzim Tarihi : 05.01.2018 Tanzim Yeri: İSTANBUL

Poliçe / Yenileme / Zeyil / Ürün No : 31617825  /     / 0  / 310

Acente Kodu / Ünvanı: 302010  / ULAŞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Acente Levha No: T08526-BPJN Acente Tel: 0212 255 78 74

Bölge Müdürlüğü: İstanbul-Avrupa Bölge Müdürlüğü Bölge Tel :  

Sbm Tramer No: 308756001 Tramer Belge No: 144064021

Tramer Referans No: Hwo4zo+GYGEgk2ccWRRM5ScjrM+VP3GKAnzqrYM10qM=

Sigortalı

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ   

. MAH. . CD. . SK. . AP. NO:. D:. K:. MERKEZ /AĞRI 

Cep Telefonu: 5549774780  Sabit Telefon: 2122557061

Vergi No: ******5768

SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ

Marka          : FORD/OTOSAN

Motor No       : FU88761

Model Yılı     : 2015

Kullanım Tarzı : Özel Amaçlı

 

 

Tip         : TRANSIT 350 L VAN 155 E5

Şasi No     : NM0XXXTTGXFU88761

Plaka       : 004 AG775

Uygulanan Basamak  : 5

EGM ARAÇ BİLGİLERİ

Marka      : FORD

Arac Cinsi : AMBULANS ÖZEL AMAÇLI

Kullanım Şekli : YOLCUNAKLI

 

 

Tipi         : AMBULANS

Tarz         : ÖZEL AMAÇLI

Model Yılı   : 2015

Teminat Adı Sigorta Bedeli TL 

TEDAVİ GİDERLERİ (ŞAH. BAŞ.) 360,000.00 

TEDAVİ GİDERLERİ (KAZA. BAŞ.) 1,800,000.00 

VEFAT/SAKATLIK (ŞAHIS BAŞINA) 360,000.00 

VEFAT/SAKATLIK (KAZA BAŞINA) 1,800,000.00 

MADDİ (KAZA BAŞINA) 72,000.00 

MADDİ (ARAÇ BAŞINA) 36,000.00 

MEDLİNE TRAFİK   

HUKUKSAL KORUMA 1,000.00 

FERDİ KAZA VEFAT 5,000.00 

FERDİ KAZA SÜREKLİ SAKATLIK 5,000.00 

SGK Payı (Primi) 170.94

Prim Bilgileri       Tutar TL 

Net Prim 1,779.37

THGF 85.47

GHP 34.19

Gider Vergisi 88.97

Brüt Prim 1,988.00

Ödenecek Tutar 1988.00

İndirimler/Artırımlar

- %15.00 Hasarsızlık İndirimi

Genel Açıklamalar ve Özel Şartlar:     

1-İşbu poliçe 2918 ve değişik 4199 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA göre düzenlenmiştir.

2-Taraflar,Sigorta ücretinin tamamının, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen 

ödenmesinde mutabık kalmışlardır. Prim borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri  

uygulanacaktır. İş bu poliçenin teslimi prim borcunun ödendiği anlamına gelmez. 

3-Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından teminat tutarlarının yükseltilmesi 

halinde bu  poliçede yazılı teminat tutarları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni 

1 / 8



teminat tutarları üzerinden  geçerli olur. Ekspertiz ücreti, ekspertizi talep eden tarafa aittir. 

4-Sigorta ettirenin beyanına istinaden düzenlenen bu poliçenin tabi olduğu genel ve özel şartlar ve ekleri poliçe 

ile birlikte sigortalı tarafından teslim alınmış olup ayrıca www.dogasigorta.com adresinden de temin edilebilir. 

5-Sigortacı, tüm yazışma ve tebligatlarında, sigortalının beyanı ile bu poliçeye yazılmış adres ve iletişim 

bilgilerini kullanır. 

6-İşbu poliçe net priminin ilgili mevzuatta belirlenen kısmı sağlık ve/veya tedavi giderlerinin karşılanması için 

Sosyal Güvenlik Kurumu'na(SGK)aktarılmaktadır. Bu nedenle Sigortacının sigortalılara ve hak sahiplerine karşı 

sağlık ve/veya tedavi giderleri bakımından herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Ferdi Kaza Teminatı :   
Bu teminat; araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde 
iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken 
meydana gelecek bir kaza sonucunda poliçede detayları belirtilen 
araçta sürücü sıfatı ile hareket eden kişi için vefat ve sürekli 
sakatlık hallerine karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde 
ve Ferdi Kaza sigortası genel şartları dahilinde teminat 
verilmiştir.16 yaşından küçüklerin vefat teminatı 500.-TL cenaze 
masrafları ile sınırlıdır. 
Ayrıca poliçe ekinde verilen genel şart, özel şart, kloz, DOĞA 
SİGORTA yol yardım hizmetleri ile  ilgili detaylı bilgilere 
www.dogasigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
Medline Acil Sağlık Hizmeti (Tel 444 12 12): 

Acil durumun sigortalı araç içinde meydana gelmesi halinde araç içinde bulunan herkese, araç dışında 

ise poliçe sahibine 365 gün 24 saat Acil Sağlık Hizmeti sunulmasıdır. 

Tıbbi Danışmanlık: Sigorta şirketinin sigortalısının Alarm Merkezine ulaşan talebi üzerine, Medline 

hekimleri tarafından, hak sahibinin (hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki 

tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine (hastaya) aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi 

aktarımıdır. 

Acil Sağlık Hizmeti:  Sağlık Bakanlığının 15.03.2007 Tarih ve 26463 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu 

hizmetler, Acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen 

hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, 

tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır. 

Acil Kara Ambulansı Hizmeti: Acil durumlarda yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi 

ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış,  uluslararası standartlara ve Sağlık 

Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar  ve  Acil Sağlık 

Araçları ile Ambulans Hizmetleri yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni  ve 

sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçla hizmet verilmektedir.  Bu hizmet İstanbul il hudutları 

(mücavir alanlar hariç) dahilinde, doğrudan Medline tarafından sağlanacaktır. İstanbul il hudutları 

dışında ekli listede belirtilen il ve ilçe belediye (mücavir alanlar hariç) sınırları içinde, meydana 

gelebilecek taleplerde ise; Medline tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı 

ambulanslarla hizmet verilecektir.  

Acil Hekim Hizmeti: Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak 

sahibine (hastaya) ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi 

halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını gerçekleştirilmesi hizmeti 

verilmektedir. 

İlaç ve Sarf Malzemesi: Medline tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale halinde bedelsiz 

olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir. 

Medikal Bilgi Köprüsü: Hak sahibi (hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta 

yakını ve/veya hekimi arasında kurulan bilgi iletişimine dayalı sistemdir. 

HUKUKSAL KORUMA TEMİNATI

Hukuksal Koruma Sigortası Genel şartlarında belirtilen sigorta konusu gider ve edimler poliçede 

belirtilen limitler ve diğer kısıtlamalar dahilinde ve poliçe döneminde geçerli olmak üzere ilave 

edilmiştir. Hukuksal Koruma Teminatı; İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve 

aşağıda yazılı özel şartlarla teminata dahil edilmiştir. 
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Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine 

açılan dava ve takipleri için yukarıda yazılı limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. Vekalet 

ücreti % 20, Dava Masrafları % 20, Danışmanlık % 4, Hakem Ücreti % 4, Teminat Akçesi % 8, Icra Masrafı 

% 18, Temyiz % 4, Karar Düzeltme % 2,Sadece Ihtarname ücreti % 9, Sadece Tespit Masrafları % 2, Sadece 

Ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ve cevapları % 4, Ilk Dava Masrafları Avansı % 5`i olarak karşılanır. 

Şu kadar ki, ödenecek avukatlık ve  danışmanlık ücretleri hiçbir çekilde dava veya başvuru tarihinde 

geçerli asgari ücret tarifesini aşamaz. 500,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda, sigortacı koruma 

sağlamaz. 

BİLGİLENDİRME NOTU

Sigortalının beyanına istinaden düzenlenen işbu poliçede yer alan teminatlara ilişkin genel şartlar, 

özel şartlar, klozlar ve bilgilendirme formları poliçe  ekinde sigortalıya teslim edilmiştir. Ayrıca 

poliçe ekinde verilen genel şart, özel şart, kloz, DOĞA SİGORTA yol yardım hizmetleri ile  ilgili 

detaylı bilgilere www.dogasigorta.com adresinden ulaşabilirsiniz.     

**Hasar ihbarlarınız ve asistans hizmetleri için 7 gün / 24 saat şirketimizin 0(850) 811 51 00 No’ lu 

telefonunu arayarak yardım ve yönlendirme  hizmeti  alabilirsiniz. Asistans hizmeti ve diğer tüm 

yardım hizmetlerinin detayları hakkında bilgi almak ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için çağrı 

merkezimizin aranması ve teyit alınması gerekmektedir.  Teyit alınmayan hizmetler ile ilgili 

şirketimizin hiç bir ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.** 

 

 

SİGORTALI / SİGORTA ETTİREN                                          DOGA SİGORTA AŞ
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KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
(TRAFİK SİGORTASI) BİLGiLENDİRME 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 

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 Ünvanı : ULAŞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi         : BEYOĞLU SÜTLÜCE MAH. AKTARLAR KAHYASI SOK. NO:9 BEYOĞLU/İSTANBUL

Tel ve Faks no.: 0212 255 78 74

2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)

Adresi         : Büyükdere Cad. Spine Tower No: 243 Kat: 20-21 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL

Tel : (0212) 212 36 42 Faks : (0212) 212 36 44

E-mail.: Info@DogaSigorta.com

B. UYARILAR
1.   Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası Genel 

Şartlarını, klozları, poliçede yazılı hususları ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.  

2.   Sigorta priminin tamamı sözleşme yapıldığı sırada peşinen ödenir. Ancak taraflar, sigorta 

priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla, taksitler halinde 

ödenmesini kabul edebilirler. Poliçe taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise taksitlerinizi düzenli 

ödeyiniz.  

3.   ileride doğabilecek  ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme 

belgesi almayı unutmayınız.  

4.   Prim ödemesinde, primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda Sigortacının TTK’nın 

1434 .maddesinde belirtilen hakları saklıdır. 

5.   Sigorta sözleşmesinin araç satışı ve sair sebeplerle araç işleteni vasfının sona ermesi halinde, 

sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden Trafik Sigorta primi, gün sayısı 

üzerinden hesap edilerek (bu tutar 13 TL den az olamaz) fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu 

tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir 

6.   İşleten vasfının değişmediği ve poliçe vade başı veya tanzim tarihinden itibaren 30 uncu günden 

sonraki dönemde Sigortacının isteği ile poliçe iptal taleplerinde hesaplanacak kazanılmış gün primine 

Trafik Sigortası yıllık poliçe priminin %10 unun ilave edilmesi ile hesaplanacak fesih prim tutarının 

sigortalı tarafından sigortacıya ödenmiş olması ve yeni düzenlenecek poliçenin bir önceki münfesih 

poliçe ile bitiş ve başlangıç tarihlerinin teminat boşluğu olmayacak şekilde birbirini izlemesi 

şarttır.  

7.   Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda 

sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi 

uzayabilir, ödenen tazminatın Sigortalıya/Sigorta ettirene rücu edilmesi ihtimali ortaya çıkabilir. 

8.   Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip 

eder. Poliçelerinizin hatalı basamaktan tanzimini engellemek için lütfen önceki trafik sigorta poliçe 

bilgilerinizi acentenizle paylaşınız. 

C. GENEL BİLGİLER
1.   Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya 

yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda 

içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta 

limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. 

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul 

ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır. 
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Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını temin eder. Poliçe teminat limitleri:

a.   Maddi Zararlar Teminatı: Zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil oluşan maddi 

zararları ifade eder 

b.  Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini 

teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini ifade eder.  

c.  Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak 

uğrayacağı maddi zararları ifade eder.  

d.  Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun 

kalanların destek zararlarını ifade eder. 

2.  Trafik Sigorta’sında ifade edilen Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun 

sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.  

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

Genel Şartlarını, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali 

Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını ve asistans özel şartlarına bakınız. Trafik kazalarından 

kaynaklanacak 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 başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip 

sigortacınızdan isteyiniz. 

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 

poliçenizde belirtilen 0(850) 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz. 

3. Sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının 

poliçeden doğan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler alınız ve bu amaçla 

sigortacı tarafından verilen talimatlara uyunuz. 

4. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun 

veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi 

sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak, ayrıca, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, 

rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve 

kendisinden beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni 

ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve 

miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri 

gecikmeksizin Sigortacıya teslim ediniz. 

5. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya 

aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar ediniz ve 

tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm 

belgeleri derhal sigortacıya teslim ediniz. 

 6. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigortacılardan her birine rizikonun 

gerçekleştiğini bildiriniz. 

 7. Maddi hasarlı trafik kazalarında aracınızı tutanak düzenlemek üzere güvenli bir yere çekiniz

 8. Belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu 

sebeple yapılan ödeme ihlaldeki kusurunuz nispetinde tarafınıza rücuen tahsil edileceğini 

hatırlatırız. 

 9. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

 10. Hak sahibi aracının, dilediği onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir.Bu durumda sigortacı, 

araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, 

işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. Sigortacı söz konusu bedel 

uygulaması hakkında hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde bilgilendirir. 

 11. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, 

onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda 

eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile 

değiştirilir. 

 12. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu genel şartlar, klozlar ve özel şartlar 

çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir. 
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E. TAZMİNAT
1. Sigortacının azami tazminat sorumluluğu poliçede gösterilecek sigorta teminat tutarı ile sınırlı 

olacaktır. Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarını kontrol ediniz 

2. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla 

sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci 

maddesi hükmü gereğince sona ermiştir. 

3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortacı eksper tayin edebileceği gibi, sigortalının da 

serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti, eksperi tayin eden tarafça ödenir. 

Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı’nın veya Sigorta Bilgi 

Merkezinin (http://www.hazine.gov.tr) veya (http://www.sbm.org.tr) internet sitelerinden temin 

edilebilir 

F. TAZMİNATIN ÖDENMESİ
1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.

2. Onarımı mümkün olmayan Tam hasara uğrayan aracın, ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına 

dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.  

3. Onarımı mümkün olan ağır hasarlı aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair 

“trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.  

4. Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine terk edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko 

tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar zorunlu trafik sigortası limitleri 

dahilinde kendisine tazminat olarak ödenebilir. 

5. Kısmi hasar halinde tarafların mutabakatıyla onarım yerine nakdi ödeme yapılabilir. 

6. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 8  işgünü 

içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.  

7. Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir.

G. 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 işgünü içinde 

talepleri cevaplandırmak zorundadır. 

 

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)

Adresi         : Büyükdere Cad. Spine Tower No: 243 Kat: 20-21 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL

Tel : 0(850) 811 51 00 Faks : (0212) 212 36 44

E-mail.: Info@DogaSigorta.com

 

    Sigorta Ettirenin                             Sigortacı veya acentenin

       Adı-Soyadı                                 kasesi ve yetkilinim imzası

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                            ULAŞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
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FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGiLENDİRME 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 

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 Ünvanı : ULAŞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi         : BEYOĞLU SÜTLÜCE MAH. AKTARLAR KAHYASI SOK. NO:9 BEYOĞLU/İSTANBUL

Tel ve Faks no.: 0212 255 78 74

2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)

Adresi         : Büyükdere Cad. Spine Tower No: 243 Kat: 20-21 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL

Tel : (0212) 212 36 42 Faks : (0212) 212 36 44

E-mail.: Info@DogaSigorta.com

B. UYARILAR
1.   Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Ve Klozları 

ile 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.   ileride doğabilecek  ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme 

belgesi almayı unutmayınız.  

4.   Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde 

(Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın 

sözleşme sona erer. 

5.   Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, poliçeden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmamış olması 

ön şartıyla, 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 eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Sigorta süresince 

verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda sigortacıyı gecikmeksizin acilen ve 

detaylı olarak bu değişikliklerden haberdar ediniz. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, 

tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 

C. GENEL BİLGİLER
1.   Bu sigortayla sigortalının teklif ve/veya poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki 

münasebetlerinden dolayı aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.  

*Ölüm / Sürekli Sakatlık Teminatı

Bu sigorta ile sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi 

Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat 

altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi 

dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. 

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.  Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave 

prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir. 

*Tedavi Masrafları Teminatı

*Gündelik Tazminat Teminatı

4.  Ferdi Kaza Sigortası Genel şartlarında belirtildiği üzere aksine sözleşme yoksa teminat dışında 

kalan haller : 

a.   Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.

b.  Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve 
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yüksek dağlarda avcılık, 

c.  Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum 

sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, 

halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri 

ve profesyonel spor hareketleri,  

d.  Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,

e.  Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, 

f.   Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

g.  5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve 

sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen 

terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 

yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 

5. Teminat dışı kalan hâller için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip 

sigortacınızdan isteyiniz. 

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 

poliçenizde belirtilen 0(850) 811 51 00 numaralı Doğa Sigorta Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz. 

3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul 

etmeyiniz, ödeme taahhüdünde bulunmayınız, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde 

bulunmayınız. 

E. TAZMİNAT- TAZMİNATIN ÖDENMESİ 
1. Sigortalının, sigortacının atadığı ekspere itiraz etme hakkı mevcut olup bu durumda eksper 

tarafların mutabakatı ile tespit edilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine 

Müsteşarlığı’nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.  

2. Teklif / poliçede bir muafiyet belirlenmişse, bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan miktarı 

belirtmekte olup sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı teklif / poliçede 

belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi 

yapılmayacaktır.  

3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün içinde 

sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır . 

4. Sigortacı; Tahkim sistemine üyedir.

F. 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 işgünü içinde 

talepleri cevaplandırmak zorundadır. 

 

Ticaret Ünvanı : Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigorta.com)

Adresi         : Büyükdere Cad. Spine Tower No: 243 Kat: 20-21 Maslak-Sarıyer/ İSTANBUL

Tel : 0(850) 811 51 00 Faks : (0212) 212 36 44

E-mail.: Info@DogaSigorta.com

 

    Sigorta Ettirenin                             Sigortacı veya acentenin

       Adı-Soyadı                                 kasesi ve yetkilinim imzası

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                            ULAŞIM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

“Sayın Sigortalımız, Genel Şartlar ve Bilgilendirme Formları, poliçenizin sol üst köşesinde 
yer alan QR kod içinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.” 
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