NAKLİYAT EMTEA SİGORTASI BİLGİLENDİRME 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 Sigorta A.Ş. (www.dogasigortaportal.com)
Adresi
: Büyükdere Caddesi Nevtron İş Merkezi No: 119 K:5 34349
Gayrettepe / İstanbul
Tel/Faks
: 0(850) 811 51 00 – 0212 212 36 44

B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı
tarafından verilecek Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ile kloz ve özel şartları dikkatlice
okuyunuz.
2. Sigortacının sorumluluğu, akdin yapıldığı andan başlayacağı gibi, sigorta primi de henüz
poliçe tanzim edilmemiş olsa bile, o anda muaccel olur.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya
taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme Belgelerinizin Doga Sigorta A.Ş. orijinal
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. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi
durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat
ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

6. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigorta ile Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ile kullanılan kloz ve özel şartlar
çerçevesinde teminat sağlanmaktadır.
2. Bu sigorta ile başlıca; malın bir taşıma aracı ile taşınması sırasında bir kaza ya da olaya
bağlı olarak oluşabilecek fiziksel hasarlar, tamamen ziya olması, yükleme, boşaltma,
aktarma, ıslanma, eksiklik, ezilme rizikoları, müşterek avarya, kurtarma, yardım masrafları
teminat altına alınır.
3. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve
sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Lütfen teklif ve
poliçeniz üzerindeki özel şartları dikkatle inceleyiniz.
4. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar - sigortacının söz konusu
teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla - vermeyi kabul etmesi halinde ek
prim ödemek şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.
- Harp (karayolu ve demiryolu taşımacılığında temin edilmez) rizikosu.
- Grev, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör vb. rizikolar.
- Depolarda bekleme vb. rizikolar.
- Sergilenme vb. rizikolar.
- Dönüş sevkiyatı.
- Isı kontrollü taşımalar.
5. Teminat dışı haller için Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ile kloz ve özel şartlara
bakınız.(Genel Şartları www.dogasigorta.com adresinden temin edebilirsiniz.)
6. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında
gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin diğer ilgili kurum ve
kuruluşlara iletmesine açık onay verirler.
7.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. Cayma hakkı bildiriminin, www.dogasigorta.com
adresindeki beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile info@dogasigorta.com
adresine iletilmesi gerekmektedir.

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 başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve belgeleri gösteren
listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
(www.dogasigorta.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, sigortalının, sigortacının, sigorta ettirenin veya
sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin serbestçe sigorta eksperi tayin edebilme
hakkı vardır.
Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin
internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat
ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının
ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin
gerçek değeridir.
2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde, sigorta değeri Emtia Nakliyat Sigortası
Genel Şartları'nın 25. maddesine göre belirlenir.
3. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması halinde, aşkın sigorta söz
konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu

sigorta değeri ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden
primin iadesi talep edilebilir.
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden düşük tespit
edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha
az tazminat öder.
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi
vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer)
yaptırılabilir.

F. 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 tazminat; E.3. ve E.4. maddelerinde belirtilen aşkın ve eksik
sigorta hükümleri doğrultusunda poliçede yazılı sigorta bedeli üzerinden ödenecektir.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 30 gün
içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. Doga Sigorta A.Ş. Tahkim Sistemi üyesidir.

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 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Ticaret Ünvanı
: Doga Sigorta A.Ş. (www.dogasigortaportal.com)
Adresi
: Büyükdere Caddesi Nevtron İş Merkezi No: 119 K:5 34349
Gayrettepe / İstanbul
Tel/Faks
: 0(850) 811 51 00 – 0212 212 36 44
E-mail
: info@dogasigorta.com

Sigorta Ettirenin
Adı-Soyadı

Sigortacı veya Acentenin
Kasesi ve Yetkilinim İmzası

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

