KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
(TRAFİK SİGORTASI) BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, ilişkin hususlarda
genel amaçlı 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 :
Tel & Faks no. :
2.
Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı
Adresi
Tel & Faks no
MERSİS no

: CORPUS Sigorta A.Ş.
: Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:19 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL
: +90 212 288 68 44 +90 212 217 23 00
: 0278007888200011

Hasar İhbar Hattı: DESTEK HATTI VE HASAR İHBARLARI İÇİN +90 212 334 20 79 NOLU TELEFONU ARAYINIZ

B. UYARILAR
1.Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, sigortacı tarafından verilecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel şartlarını ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz. Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası ) Genel şartlarını www.Corpussigorta.com.tr adresinden temin
edebilirsiniz.
2.Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin taksitle
ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar.
3.İleride doğabilecek ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı
unutmayınız.
4..Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin
olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur. Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır
yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar, sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin
teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Sözleşmenin kanuni
sebeplerle 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.
5.Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik
veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan indirimleri kontrol ediniz.
Poliçenizin eksik veya yanlış bilgi ile düzenlenmesi halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma,
alamama veya zarar görene ödenecek tazminatın sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilmesi hâlleri ortaya çıkabilir.
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C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla 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 Kanunu’na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde, genel şartlarda içeriği belirlenmiş
tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar. Sigortanın
kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında,
sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve
zorunlu masraflar teminat limitleri kapsamında sigortacı tarafından karşılanır.
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını bu genel
şartların B.2.4. maddesi hükmü çerçevesinde temin eder.
Teminat dışında kalan haller, Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. maddesi ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel şartlarının A.6. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu maddeler hükümlerine göre aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır. a)
işletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
b)Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
ç)Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının
birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
d)
Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı
talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber
destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
e)Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla
çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek
talepler,
f) Manevi tazminat talepleri,
g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği
talepler,
ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek
zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h)
Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu
olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri
sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden
doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının
sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin
zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan
kişilerin talepleri,
j) Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme
tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı
kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel
zararlardan ileri gelen talepler,

CORPUS Sigorta – Trafik Sigortası Bilgilendirme Formu
2

k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya
dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri, l) İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan
talepler,
m) 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu maddeler kapsamına
dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.), n) Cezai kovuşturmadan doğan
tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
o) Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1.
Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz.
2.
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte poliçenizde
belirtilen +90 212 334 20 79 numaralı Corpus Sigorta Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz.
3.
Sigorta ettiren/sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı
bulunup bu yönde taleplerinin olması halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde
teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilir. Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden
menfaat sağlayan kişilerin bu sistem dışındaki eksper atama talepleri değerlendirilmez.
Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi
halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.
4.
Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça
sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir
tazminat ödemesinde de bulunamaz. Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan
doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir.
E) SİGORTACININ HALEFİYETİ
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken hak sahibi yerine geçer.
F) Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
a)
Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi
veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,
b)
Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan
veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler
tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,
c)
Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce
veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması
sırasında meydana gelen zararlar,
ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca
tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri
taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş
ise,
d)
Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,
e)
Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya
gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit
edilirse,
f)
Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin,
tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç
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olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken
belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde,

F. TAZMİNAT
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara
ilişkin talepleri ile belirlenmiş olmak kaydı ile kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri ile sınırlıdır. (Detaylı
bilgiye Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları içeriğinden ve
www.corpussigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. )
G. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.
Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Ticaret Ünvanı
Adres
Tel & Faks no
MERSİS no

: CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ (www.corpussigorta.com.tr)
: Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:19 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL
: +90 212 288 68 44 +90 212 217 23 00
: 0278007888200011

Sigorta Ettirenin Adı Soyadı ve İmzası

Tarih :

/

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve Yetkilinin

Tarih :

/

/

/

Corpus Sigorta Tahkim Komisyonu’na üyedir.
Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibariyle geçerlidir. Sigorta ettiren
tarafından imzalanan form, poliçeyi düzenleyen sigortacı acenteye teslim edilmelidir.
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