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K A R A Y O L L A R I  M O T O R L U  A R A Ç L A R  Z O R U N L U  M A L İ  S O R U M L U L U K  ( T R A F İ K )  
S İ G O R T A S I  T E M İ N A T L A R I  V E  K L O Z L A R I  

SİGORTANIN TEMİNATLARI 
 

• Maddi Zararlar Araç Başına 
• Maddi Zararlar Kaza Başına 
• Sakatlanma Ve Ölüm Kişi Başına 
• Sakatlanma Ve Ölüm Kaza Başına 
• Sağlık Gideri Kişi Başına 
• Sağlık Gideri Kaza Başına 
• Asistans Hizmeti 
• Eksper Tayin Klozu 

SİGORTANIN KLOZLARI 
 
SİGORTANIN KAPSAMI 
 
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 Kanununa göre 
sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin 
talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın 
kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, 
sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır. 
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın 
sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar 
için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.  
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve 
zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır. 

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 
 
KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ 
 
Bu Sigorta kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır. 
 
a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören 

araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu 
olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri 
tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır. 

b) Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini 
teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza 
nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar 
tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle 
çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. 
Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta 
şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi 
hükmü gereğince sona ermiştir. 

TEMİNATLAR VE KLOZLAR 
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c) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı 
maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. 
Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü 
sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu 
teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat 
miktarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır.  
Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve 
özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu 
raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik 
kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta 
şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda 
mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla 
yükümlüdür. 

d) Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden 
yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre 
belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. 
 

EKSPER TAYİNİ KLOZU: 
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 6 ve 7..Maddelerine istinaden Sigortalı veya Sigorta Ettiren ya da 
Sigorta Sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından veya Sigorta Şirketi tarafından bu sözleşmeden 
kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak eksper tayin edilebilir. Aynı Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden 
Eksper Ücreti Atama yapan taraf tarafından ödenir. Hakem Eksper ücreti de 11.maddeye istinaden atayan 
taraf tarafından ödenir. 
 
ASSİSTANS HİZMETİ (BİNEK ARAÇLARI – HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ) 
 
Araç Teminatları Kapsamı: 

 
1. Sigortalı Aracın Çekilmesi: Sigortalı aracın trafik kazası sonucu hareketsiz kalması durumunda en yakın 

servise (tamirhane) nakli. 
 

a) Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu:3.000.-TL 
b) Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu:5.000.-TL limitle sınırlıdır. 

 
2. Sigortalı aracın trafik kazası sonucu vinç ile kurtarılması: 

 
a) Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu:5.000.-TL, 
b) Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu:7.500.-TL limitle sınırlıdır. 
 
3. Sigortalı aracın trafik kazası haricinde başka bir nedenden (arıza, lastik patlaması, yakıt bitmesi gibi 

nedenlerle) çekilmesi kapsam dışındadır. 
 

4. Hasar riski yüksek olarak belirlenen 1, 2, ve 3. basamakta yer alan araçlar ile kullanım tarzı olarak ticari 
taksi, küçük otobüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), büyük otobüs (sürücü dahil 31 üstü koltuk), minibüs, 
kamyon ve çekici türündeki araçlar için asistans hizmeti verilmemektedir. 

 


