ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK ) SİGORTASI BİLGİLENDİRME 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 amacı ile, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye
İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır)
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı : MARİTİM SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.
Adresi

: Kemeraltı Mahallesi 91.Sk. No:24/12 Marmaris / Muğla

Tel & Faks no. : 0 ( 252 ) 413 48 11
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
Adresi

: LİNK PLAZA NO:3-5 34485 MASLAK İSTANBUL

Tel&Faks No

: 0212 367 67 67 / 0212 367 68 68

(http://www.groupamasigorta.com.tr)
B. UYARILAR
1.
Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları, klozları ve
poliçede yazılı hususları 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 bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4.
Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi halinde, 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. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir,
tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER
1.
Bu sigortayla sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin
ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine
kadar temin eder.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul
ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup işletenin
(sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
2.
Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık
kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden
edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
3.
Teminat kapsamı dışında kalan haller, Karayolları Trafik Kanunu’ nun 92. maddesi ile Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları’ nın A.3. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu maddeler hükümlerine göre aşagıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
b) İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
c) İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı
kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
d) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan
eşyanın uğrayacagı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler,
e) Manevi tazminat talepleri,
f) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutuldugu kişilere karşı
yöneltebileceği talepler,
g) İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara
gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alımsatım,
araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacagı zararlara
ilişkin her türlü talepler,

i) Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik
etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar,
j) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin
sorumlu olmadıgı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildigini bilerek binen kişilerin zarara
uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
k) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan
sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin
sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen
kişilerin zarara ugramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna baglı sabotaj
eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
m) Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.
4. Groupama Sigorta A.Ş. ürün ve/veya kampanyaları ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelik
aşağıdaki kanalları ile haberdar olmaya izin vermiyorum:
SMS için izin vermiyorum

[_]

E-mail için izin vermiyorum

[_]

Telefon için izin vermiyorum [_]
İletişime izin vermiyorum

[_]

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren/sigortalı, bu sözleşmeye göre sorumluluğunu
gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren gecikmeksizin sigortacıya bildirmelidir. Rizikonun
gerçekleşmesi durumunda gecikmeksizin 0850 250 50 50 nolu hasar ihbar hattımızı arayarak hasar
ihbarında bulununuz.
3. Olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştigini ve sonuçlarını tespite, tazminat
yükümlülügü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin iletmeniz gerekmektedir.
4. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldıgınızda veya
aleyhinize cezai kovuşturmaya geçildigi hallerde, durumdan sigortacınızı derhal haberdar ediniz ve zarar
ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış oldugunuz ihbarname, davetiye ve benzeri tüm
belgeleri derhal sigortacınıza iletiniz.

5. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
6. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. Sigortacının yazılı izni
olmadıkça sigorta ettiren/sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi
zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
E. TAZMİNAT
1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar, sözleşmede verilen
teminat limitleriyle sınırlıdır.
2. Sigortacı; Tahkim Sistemi’ ne üyedir.
3. Oluşabilecek hasarlarda, eksperi sigortacı atayacak ve ekspertiz ücretini de sigortacı ödeyecektir. Ancak,
sigortalının da eksper atama hakkını kullanmak istemesi halinde; Sigortalının eksper atama talebini yazılı
olarak sigortacıya iletmesi ve sigortalının atayacağı ekspere ait tüm ücretin sigortalı tarafından
ödenmesi gerekmektedir.
Sigortacının da aynı anda sigortalı ile birlikte eksper ataması halinde; her iki eksperin mutabık kalması
şartıyla onarım ya da hasar konusu kıymetlerde değişiklik yapılabilecektir. Aksi durumda,sigortacının onayı
alınmaksızın hasar konusu yer veya şeylerde oluşan zararı önleyici veya azaltıcı tedbirler dışında kalan
herhangi bir değişiklik/tamirat yapıldığı veya yaptırıldığı takdirde sigortacı kendi atamış olduğu eksperin
belirlemelerini esas alarak veya eksper atanması söz konusu olmamış veya mümkün bulunmamışsa, kendi
takdirine göre hasar dosyasını sonuçlandırır. Eksper talebi 0212 316 6060 nolu telefondan ulaşılabilecek
olan Sigorta Bilgi Merkezi (Merkez) nezdinde teşkil eden ''Eksper Atama ve Talep Sistemi (Sistem)''
üzerinden yapılabilecektir.
F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
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.
Adresi : Groupama Plaza Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak/İSTANBUL
Tel no. : 0850 250 50 50 - (212) 367 67 67 ; faks: (212) 367 68 68 e-mail :
sigorta@groupama.com.tr
Sigortalı Adı-Soyadı İmza Sigorta Ettiren Adı-Soyadı İmza

Sigortacı veya Acentenin İmzası
MARİTİM SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

MÜŞTERİLER ve MÜŞTERİ ADAYLARI İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Groupama Sigorta A.Ş. (“Şirket” veya “Groupama”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan Araç Bilgileri, Eski Sigorta ve Hasar Bilgileri, Finansal Bilgiler, İletişim Bilgileri, Kimlik Bilgileri,
Mülkiyet Bilgileri, Poliçe ve Hasar Bilgileri, Sağlık Bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz,
Poliçelendirme ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Poliçe Prim Ödemelerinin ve Diğer
Ödemelerin Takibi, Finansal İşlemlerin Takibi, Hasar Ödemesinin, Kontrollerinin İfası, Verilerin Doğru ve
Güncel Olmasının Sağlanması, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Yetkili
Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi, Talep ve Şikayet Yönetimi, Şirketimizin ve İş Ortaklarının
Hukuki Haklarının Sağlanması ve Korunması
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.groupama.com.tr
internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak
üzere, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz
tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari
ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına
sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
www.groupama.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş. Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya
yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi
sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya

yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.groupama.com.tr internet adresinden
kamuoyu ile paylaşılmış olan Groupama Sigorta A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında
düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Groupama talebin niteliğine göre, talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi hâlinde, Groupama tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Şirketimize bildirmiş
olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle Şirketimize
iletebileceklerdir. Bunun yanında yine kanunda belirtilen yöntemler dahilinde kimlik tevsiki şartı ile şahsen,
noter veya Maslak Mahallesi, Link Plaza, Eski Büyükdere Cd. No:3-5, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde
mukim Groupama A.Ş. Genel Sekreterlik Bölümüne hitaben taahhütlü posta ile ilgili kişiler başvurabilir.
MÜŞTERİLER ve MÜŞTERİ ADAYLARI İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN RIZA METNİ
Poliçelendirme ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Şirketimizin ve İş Ortaklarının Hukuki
Haklarının Sağlanması ve Korunması, Talep ve Şikayet Yönetimi amacıyla sağlık verilerimin işlenmesine açık
rızamı beyan ederim.
Sigortalı Adı-Soyadı İmza Sigorta Ettiren Adı-Soyadı İmza Sigortacı veya Acentenin İmzası
MARİTİM SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

