Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası Bilgilendirme Formu
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve
sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye 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 (https://www.dogasigorta.com)
Adresi

: Büyükdere Cad. Spine Tower No:243 K:20-21 34394 Maslak - İstanbul

Tel/Faks: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44
E-mail : info@dogasigorta.com

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

6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye
karşılık 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.
7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, poliçe eki ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla 3. şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve
özel şartlar çerçevesinde teminat sağlanmaktadır. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar
sağlanmaktadır: Sigortalının taşımacı, müteakip taşımacı, emanetçi, taşıma işleri
komisyoncuları (ana Organizatör ve Acente olarak) acente, olması sıfatı ile gerçekleştirdiği
faaliyetler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka
bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve
hasarlar ile ilgili olarak poliçede belirtilen genel ve özel şartlar dâhilinde yük sahibine olan
yasal sorumlulukları kapsar.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel
şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
3. Teminat dışı haller için 3. şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Genel Şartları ile 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 gereği; sigortayı ticari
veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren,
sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden
finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün
içerisinde cayma hakkını kullanabilir.
Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile
sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının
başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen
prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel
mevzuat hükümleri uygulanır.

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

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş (5) 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 VE TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar
eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden
(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
2. Akdedilen sözleşmede muafiyet mevcut ise bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan
miktarı belirtmekte olup, sigortalı tarafından karşılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı
poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir
tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren sigortacı
dışındaki kurumların tüm çalışmalarının tamamlanmış olması şartına bağlı olarak, azami 15
gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri
tamamlanacaktır.

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 iş günü
içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Ticaret Ünvanı : DOGA SİGORTA AŞ (https://www.dogasigorta.com)
Adresi

: Büyükdere Cad. Spine Tower No:243 K:20-21 34394 Maslak - İstanbul

Tel/Faks: 0212 212 36 42 – 0212 212 36 44
E-mail: info@dogasigorta.com

Sigorta Ettirenin
Adı-Soyadı

Sigortacı veya acentenin
kasesi ve yetkilinim imzası

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün itibarıyla geçerli
olup, sigorta ettiren tarafından imzalanan form, poliçeyi düzenleyen sigortacı/acenteye
teslim edilmelidir.

