TEKNE SİGORTA BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olm
ak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözle
şmeye ilişkin 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 :
Adresi

:

Tel ve Faks no.:
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA AŞ (www.dogasigortaportal.com)
Adresi
: Büyükdere Cad. Spine Tower No:243 K:2021 34394 Maslak - İstanbul
Tel/Faks
E-mail

: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44
: info@dogasigorta.com

B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halin
de sigortacı tarafından verilecek Türk Tekne Sigortası Genel Şartları ile klo
z ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk
taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmeme
si durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlama
z.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde
(peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme belgeleri
nizin DOGA SİGORTA AŞ orijinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararl
aştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu Md. 107), primin veya prim taksitinin z
amanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam
ettiği süreye karşılık eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlas
ı sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, g
eçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekl
eşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız.
Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya
alamama halleri ortaya çıkabilir.
7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.
C. GENEL BİLGİLER
Bu sigorta ile Türk Tekne Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel
şartlar çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.
1. Bu sigortayla poliçede belirtilen genel ve özel şartlar dâhilinde hususi av
arya, müşterek avarya, kurtarma, yardım, dava say, tam zıya ve çatışma
mesuliyeti kapsamındaki masraf ve kayıplar teminat altına alınır.
2. Poliçe ile verilen teminatlar dışında aşağıda yazılı olan rizikolar, sigortacı
nın söz konusu olan teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyl
a, vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle t
eminat kapsamına dahil edilebilir. Aşağıda yazılı olan bu rizikolar örnek ola
rak belirtilmiştir. Bunun gibi birçok ek teminat denizcilik sigortalarında İngi
liz Sigortacılık Enstitüsü tarafından hazırlanan klozlar kapsamında temin e
dilebilmektedir.
- Poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak seferler,
- Limbo işlemleri (ilgili kloz hükümlerinde istisna edilen kısım için),
- Çekme ve çekilme işlemleri (ilgili kloz hükümlerinde istisna edilen kısım i
çin),
3. Teminat dışı haller için kullanılan kloz ve özel şartlara bakınız.
4. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında
gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin SBM
ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler.
5. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri ger
eği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici nit
eliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir g
erekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin me
safeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde
cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, açık bir beyan ile info
@dogasigorta.com adresine iletilmesi gerekmektedir.
Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta e
ttirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerin
de cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti öd
eyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş olduğu
kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cay
ma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda
özel mevzuat hükümleri uygulanır.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve
belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızda
n isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, derhal, gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulu
nunuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatla
r çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu, genel ve özel
şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit
olmasına dikkat ediniz.
Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigo
rtacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri is
e, sigorta edilen kıymetin rizikonun başladığı andaki gerçek değeridir.
2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri yasa, k
loz ve özel şart hükümlerine göre belirlenir.
3. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması hâlinde, aşkın
sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigor
tacının azami sorumluluğu poliçede yazılı miktar ile sınırlıdır. Ancak, sigort
acıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi kullanılan k
loz ve özel şartlar çerçevesinde talep edilebilir.
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, sigorta değerin
den düşük tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durum
da sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek içi
n, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigort
a/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının, sigortacının, sigorta e
ttirenin veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin serbestçe
eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Tür
kiye 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 tazminat; poliçede yazılı sigorta bedeli üzerinden
ödenecektir.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itiba
ren sigortacı dışındaki kurumların tüm çalışmalarının tamamlanmış olması
şartına bağlı olarak, azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incele
meler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. DOGA SİGORTA AŞ, Tahkim Sistemine üyedir.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı a
dres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisi
ne ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorun
dadır.
Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA AŞ (www.dogasigorta.com)
Adresi
: Büyükdere Cad. Spine Tower No:243 K:2021 34394 Maslak - İstanbul
Tel/Faks
E-mail

: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44
: info@dogasigorta.com

Sigorta Ettirenin
Adı-Soyadı

Sigortacı veya acentenin
kasesi ve yetkilinim imzası

