
TRAF‹K K‹TAPÇI⁄I

Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece¤iniz teminatlar, sat›n alm›fl oldu¤unuz ve poliçede
belirtilmifl bulunan teminatlarla s›n›rl›d›r. Size verilen bu ürün kitapç›¤›nda sat›n alm›fl olmad›¤›n›z
baz› teminatlara iliflkin aç›klamalar da yer al›yor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakk›na
sahip oldu¤unuz hususunda ürün kitapç›¤› de¤il sadece poliçe esas tutulacakt›r.
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1. GENEL fiARTLAR

2.2. KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL‹ SORUMLULUK TRAF‹K S‹GORTASI
GENEL fiARTLARI

A.1.AMAÇ
Bu Genel fiartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu
araç iflletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine iliflkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Bu Genel fiartlar ekleriyle bir bütündür. Bu Genel fiartlar ve sigorta teminat limitleri kaza tarihi itibariyle
uygulamaya esas alınır.

A.2. TANIMLAR
Bu Genel fiart uygulamasında;
a. Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre iflleten sayılan

kifliyi,
b. Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve di¤er alanlardan

genel trafi¤e açık yerler ile karayoluyla trafik ba¤lantısı olan yerler,
c. Motorlu Araç: ‹lgili mevzuat gere¤i trafi¤e çıkması trafik siciline veya ilgili mevzuatla düzenlenen

özel sicile tescile tâbi motorlu araçları,
ç. ‹flletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalıflması, (Mekanik aksamı çalıflmasa bile motorlu

aracın kendili¤inden de olsa hareket haline geçmesi iflletilme hali olarak kabul edilir.)
d. Zarar: Motorlu bir aracın iflletilmesi ile oluflan bir trafik kazası sonucunda üçüncü flahısların ekonomik

de¤eri olan mal varlı¤ında do¤rudan azalma olmasına veya vücut bütünlü¤ünde eksilmeye, sürekli
sakatlı¤a veya ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle ilgililerin u¤radıkları bu Genel fiartlar ile
içeri¤i belirlenen maddi kayıpları,

e. Eflde¤er (Muadil)  Parça: Bir motorlu aracın montajında kullanılan esas-orijinal parçaların de¤ifltirilmesi
amacıyla üretilen, ilgili mevzuat (yönetmelik, standard, teknik düzenleme) çerçevesinde belirlenen
deney, muayene metotlarına göre orijinal parçayla (kütle, boyut, malzeme ve ifllevsellik vb.)
kıyaslanarak tespit edilen kriterlere uygunlu¤unun, Hazine Müsteflarlı¤ınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yetkili kurulufllarca düzenlenecek belgeler yoluyla belgelendirilmesi gereken parçaları,
(Bu kapsamda bir belgenin varlı¤ı durumunda, belge konusu parçaların aksi iddia sahibince
kanıtlanana kadar eflde¤er kalitede oldu¤u varsayılır.)

f. Orijinal Parça:
i. Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve

söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek
parçaların üretiminde sa¤layıcı tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre
üretilmifl yedek parçaları,

ii. Aracın orijinal parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçaları, (Bu parçaların,
söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede oldu¤unun ve araç üreticisi
tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre üretildi¤inin Hazine Müsteflarlı¤ınca
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmesi halinde, belge konusu parçaların
aksi iddia sahibince kanıtlanana kadar orijinal yedek parça oldu¤u varsayılır.)

iii. ‹lgili mevzuat çerçevesinde ömrünü tamamlamıfl araçlardan veya Hazine Müsteflarlı¤ınca
belirlenecek esaslara göre hasarlı araçlardan çıkarılan kodlandırılmıfl, hasarsız, araç
güvenli¤i ve çevre standartlarını karflılayan eflde¤er niteli¤inde olmayan parçaları,

ifade eder.

A.3.  S‹GORTANIN KAPSAMI
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın iflletilmesi sırasında, üçüncü flahısların ölümüne veya
yaralanmasına veya bir fleyin zarara u¤ramasına sebebiyet vermifl olmasından dolayı, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düflen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel fiartlarda
içeri¤i belirlenmifl tazminatlara iliflkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde
karflılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü flahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu
çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
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Araca ba¤lı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir
aracın sebebiyet verece¤i zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taflımada kullanılan
 römorklar bunlar için poliçede özel flartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sa¤lanmıfl olması kaydıyla
teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapaca¤ı
makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karflılanır.
Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karflı savunmasını bu genel flartların B.2.4. maddesi hükmü
çerçevesinde temin eder.

A.4. S‹GORTANIN CO⁄RAF‹ SINIRI
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.5. KAPSAMA G‹REN TEM‹NAT TÜRLER‹
Bu genel flart kapsamındaki teminat türleri afla¤ıda yer almaktadır.
a. Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu genel flartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana

gelen de¤er kaybı dahil do¤rudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu oldu¤u araç
kazalarında de¤er kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branflta ruhsat sahibi sigorta eksperleri
tarafından tespit edilir. De¤er kaybının tespiti bu Genel fiart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.

b. Sa¤lık Giderleri Teminatı: Üçüncü kiflinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini
teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır.
Kaza nedeniyle ma¤durun tedavisine bafllanmasından itibaren ma¤durun sürekli sakatlık raporu
alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili di¤er giderler ile trafik
kazası nedeniyle çalıflma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına ba¤lı giderler sa¤lık gideri
teminatı kapsamındadır. Sa¤lık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlulu¤unda olup
ilgili teminat dolayısıyla sigorta flirketinin ve Güvence Hesabının sorumlulu¤u 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gere¤ince sona ermifltir.

c. Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kiflinin sürekli sakatlı¤ı dolayısıyla ileride ekonomik olarak
u¤rayaca¤ı maddi zararları karflılamak üzere, bu genel flart ekinde yer alan esaslara göre
belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle ma¤durun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir
hastaneden alınacak özürlü sa¤lık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra
ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak kofluluyla sürekli sakatlık teminatı
kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat kalan kifli esas alınır.
Sürekli sakatlık tazminatına iliflkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması
ve özürlülere verilecek sa¤lık kurulu raporlarına iliflkin mevzuat do¤rultusunda hazırlanacak sa¤lık
kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sa¤lık hizmet sunucularınca tanzim edilecek
trafik kazasına iliflkin belgelerde illiyet ba¤ı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini
ispat sigorta flirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz
usulüne baflvurdu¤unda ma¤durun itiraz üzerine yaptı¤ı belgelenmifl harcamaları bu teminat
kapsamında karflılamakla yükümlüdür.

ç. Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kiflinin ölümü dolayısıyla ölenin deste¤inden
yoksun kalanların destek zararlarını karflılamak üzere bu genel flart ekinde yer alan esaslara göre
belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kifli esas alınır.

A.6. TEM‹NAT DIfiINDA KALAN HALLER
Afla¤ıdaki haller sigorta teminatı dıflındadır:
a. ‹flletilme halinde olmayan araçların sebep olaca¤ı zararlar,
b. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
c. ‹lgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
ç. Sigortalının, eflinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme iliflkisiyle ba¤lı olanların,

sigortalının birlikte yafladı¤ı kardefllerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri
talepler,

d. Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek
tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında
olmakla beraber destek flahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
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e. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eflya dıflında sigortalı araçta veya bu araç
vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taflınan eflyanın u¤rayaca¤ı zararlardan dolayı sigortalıya
karflı ileri sürülecek talepler,

f. Manevi tazminat talepleri,
g. Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kiflilere karflı

yöneltebilece¤i talepler,
¤. Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen

araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h. Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının

sorumlu olmadı¤ı zararlar, aracın çalındı¤ını veya gasp edildi¤ini bilerek binen kiflilerin zarara
u¤ramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kiflilerin talepleri,

ı. Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
i. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve

bu eylemlerden do¤an sabotajda kullanılan araçların neden oldu¤u ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadı¤ı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldı¤ını
veya kullanılaca¤ını bilerek binen kiflilerin zarara u¤ramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler,
aracı terör ve buna ba¤lı sabotaj eylemlerinde kullanan kiflilerin talepleri,

j. Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya
da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taflınması ve bertarafı masrafları ile
biyolojik çeflitlilik, canlı kaynaklar ve do¤al yaflama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin
yeniden oluflturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,

k. Gelir kaybı, kâr kaybı, ifl durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya ba¤lı olarak oluflan
yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,

l. ‹lgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
m. 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu  maddeler

kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.),
n. Cezai kovuflturmadan do¤an tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
o. Bu Genel fiart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeri¤i dıflında kalan talepler.

A.7. S‹GORTANIN BAfiLANGICI VE SONU
Sigorta, poliçede, bafllama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlafltırılmadıkça,
Türkiye saati ile ö¤leyin 12.00’da bafllar ve ö¤leyin saat 12.00’da sona erer.
Sigorta sözleflmesinin vade sonundan önce sonlandırılması usul ve esasları Hazine Müsteflarlı¤ınca
belirlenir.

B.1. HASAR VE TAZM‹NAT
B.1.1.Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortalı, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤ıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a. Bu sözleflmeye göre, sorumlulu¤unu gerektirecek bir olayı, haberdar oldu¤u andan itibaren on gün

içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigortacıya bildirmek,
b. Sigortalı de¤ilmiflçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının

poliçeden do¤an rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almak ve bu
amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara uymak,

c. Rizikonun gerçekleflmesinden sonra, sözleflme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun
veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi
sigortacıya makul bir süre içinde sa¤lamak, ayrıca, aldı¤ı bilgi ve belgenin niteli¤ine göre, rizikonun
gerçekleflti¤i veya di¤er ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden
beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi
hal ve flartlar altında gerçekleflti¤ini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülü¤ü ve miktarı ile rücu
hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

ç. Zarardan dolayı dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karflısında kaldı¤ı veya
aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi¤i hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve
tazminat talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak almıfl oldu¤u ihbarname, davetiye ve benzeri
tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,

d. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmeleri varsa sigortacılardan her birine rizikonun
gerçekleflti¤ini bildirmek,
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e. Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek üzere güvenli bir yere çekmek.
Belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, zarar görenlere bu sebeple
yapılan ödeme ihlaldeki kusuru nispetinde sigortalıdan rücuen tahsil edilir.

B.2. TAZM‹NAT VE G‹DERLER‹N ÖDENMES‹
Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kiflilerle do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma
hakkını haizdir.
Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili
olmadı¤ı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
2.1. Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm belgeleri sigortacının

merkez veya flubelerinden birine iletti¤i tarihten itibaren sekiz iflgünü içinde tazminatı hak sahibine
öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden
ya da baflka bir kurumdan haklı olarak yeni bir belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni
talep edilen belgenin sigortacının merkez veya flubelerinden birine iletilmesinden sonra bafllar.
Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri
talep edebilir.
Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün de¤ilse veya eflde¤er parça veya ömrünü
tamamlamıfl araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile de¤iflimine
imkân yok ise orijinali ile de¤ifltirilir. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen
motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün de¤ilse öncelikle orijinali ile de¤ifltirilir,
orijinal parçanın bulunmaması durumunda eflde¤er veya ömrünü tamamlamıfl araçlar mevzuatı
kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile de¤ifltirilir. Ancak model yılından itibaren
3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadı¤ı durumda eflde¤er veya
ömrünü tamamlamıfl araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile
de¤iflim yapılır. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artıflı meydana gelse dahi bu
fark tazminat miktarından indirilemez.
Eflde¤er veya ömrünü tamamlamıfl araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal
parça ile de¤iflim mümkün oldu¤u halde, sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan orijinal
parça ile onarım sa¤lanır ise sigortacının sorumlulu¤u, sigortacının kaza tarihi itibariyle benzer
hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eflde¤er veya ömrünü tamamlamıfl araçlar mevzuatı
kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu paragraf
kapsamındaki onaya iliflkin tercihini hasar ihbarından itibaren 2 ifl günü içinde onarım merkezine
veya hak sahibine bildirmedi¤i durumda onayı varsayılır.

2.2. Hak sahibi aracının, bu madde uyarınca Hazine Müsteflarlı¤ınca belirlenen ölçütleri karflılayan,
diledi¤i onarım merkezinde onarılmasını talep edebilir. Bu durumda sigortacı, araç kaza tarihi
itibariyle anlaflmalı oldu¤u onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, iflçilik ve
di¤er hususlara göre belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. Sigortacı söz konusu bedel
uygulaması hakkında hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 ifl günü içinde bilgilendirir. Sigortacı
bu süre içinde anılan bildirimi yapmadı¤ı takdirde bildirim konusu bedeli hak sahibine karflı ileri
süremez.

2.3. Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleflti¤i tarihteki de¤erini aflması ve aynı
zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldi¤inin tespit edilmesi durumunda,
araç tam hasara u¤ramıfl sayılır. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat do¤rultusunda hurdaya ayrıldı¤ına
dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.
Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun gerçekleflti¤i tarihteki de¤erini aflsın veya aflmasın,
a¤ır hasarlı aracın onarımının mümkün oldu¤unun eksper raporu do¤rultusunda tespit edilmifl olması
durumunda, aracın ilgili mevzuat do¤rultusunda trafikten çekildi¤ine dair “trafikten çekilmifltir” kafleli
tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.
Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine terk edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko
tarihindeki rayiç de¤eri ile hasarlı hali arasındaki tutar zorunlu trafik sigortası limitleri dahilinde
kendisine tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine göre bu maddede yer alan usul
çerçevesinde ifllem yapılır. Hak sahibinin onayı ile aracı hasarlı haliyle hak sahibine terk ederek
tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip hak sahibine bildirdi¤i sovtaj bedelini bildirimden
itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmifl sayılır.
Kısmi onarımlarda parçaların sigorta flirketi tarafından tedarik veya tazmin edilmesi halinde hasarlı
parçalar talep etti¤i takdirde sigortacının malı olur.
Kısmi hasar halinde tarafların mutabakatıyla onarım yerine nakdi ödeme yapılabilir.
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Araç sicilinde bulunan iflleme engel kayıtlar sebebiyle, belirtilen hurda veya çekme belgesinin hak
sahibi tarafından alınamaması ve sigorta flirketine ibraz edilememesi halinde, tazminat ödemesi,
ilgili tutarın sigortacı tarafından masrafları tazminat tutarından mahsup edilmek üzere, mahkemece
tespit edilen ödeme mahalline tevdii suretiyle de yapılabilir. Bu durumda hurda veya çekme belgesi
aranmaz ve ödeme bilgisi sigorta flirketince ilgililere bildirilir.

2.4. Dava açılması halinde, sigortalının ihbarı ile sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya her
aflamada dahil olur. Sigortalı, sigortacının gösterece¤i avukata gereken vekâletnameyi vermek
zorundadır. Sigortacı karflı taraf lehine hükmedilen dava masrafları ile mahkemece hükmedilen
karflı taraf avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta
bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.
Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kimseler aleyhine cezai kovuflturmaya geçilmesi
halinde, sanı¤ın izni ile sigortacı da savunmaya ifltirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçti¤i
avukatın giderlerini öder.

2.5. ‹ncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde tamamlanamamıflsa; sigortacı, tazminattan mahsup
edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaflmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak bilirkifli
tespitlerine göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.

B.3. S‹GORTACININ HALEF‹YET‹
Sigortacı ödedi¤i tazminat miktarınca hukuken hak sahibi yerine geçer.

B.4. ZARAR GÖRENLER‹N HAKLARININ SAKLI TUTULMASI VE S‹GORTACININ S‹GORTALIYA
RÜCU HAKKI

Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlülü¤ünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu do¤uran haller zarar görene karflı ileri
sürülemez.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre,
tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sa¤layabilece¤i oranda sigortalıya rücu edebilir.
Sigortalıya bafllıca flu nedenlerle rücu edilir:
a. Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasti bir hareketi

veya a¤ır kusuru sonucunda meydana gelmifl ise,
b. Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip

olmayan veya geçerlili¤ini yitirmifl sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el
konulmufl kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmifl
ise,

c. Aracın, uyuflturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almıfl
kiflilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayaca¤ı belirtilen kiflilerce alkollü içki alınmak suretiyle
kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç. Tazminatı gerektiren olay, yolcu taflımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taflınması veya yetkili
makamlarca tespit edilmifl olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taflınması veya patlayıcı,
parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taflıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama,
tutuflma ve infilakı yüzünden meydana gelmifl ise,

d. Sigortalının rizikonun gerçekleflmesi halinde bu genel flartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artıfl olursa,

e. Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma
veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin
kusurlu oldu¤u tespit edilirse,

f. Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u
kiflilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sa¤lık kurulufluna gitme, can güvenli¤i nedeniyle uzaklaflma
gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutana¤ı, alkol raporu vb.
kazanın olufl koflullarına iliflkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülü¤üne aykırı davranması
halinde,
Sigortacı rücu sebeplerine dayanarak tazminat sürecini geciktiremez ve bu sebeplere dayalı bilgi
ve belgeyi hak sahibinden talep edemez.
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C.1. S‹GORTA ÜCRET‹N‹N ÖDENMES‹
Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine
iliflkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluflur.
Sigorta ücretinin tamamı, sözleflme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karflılı¤ında peflinen ödenir. Ancak
taraflar, sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karflılı¤ında peflin olmak kofluluyla, taksitler
halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip oldu¤u
sözleflmenin feshi hakkından vazgeçmifl sayılır.

C.2. SÖZLEfiME YAPILDI⁄I SIRADA BEYAN YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü
Sigorta ettiren/sigortalı, sözleflmenin yapılması sırasında bildi¤i veya bilmesi gereken tüm önemli hususları
sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlıfl bildirilen hususlar, sözleflmenin
de¤iflik flartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı olarak
sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.
Sigortacı sigorta ettirene/sigortalıya cevaplaması için sorular içeren bir liste vermiflse, sunulan listede
yer alan sorular dıflında kalan hususlara iliflkin olarak sigorta ettirene/sigortalıya hiçbir sorumluluk
yüklenemez; me¤erki sigorta ettiren/sigortalı önemli bir hususu kötü niyetle saklamıfl olsun.
Rizikonun gerçekleflmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülü¤ünün ihlal
edildi¤inin tespiti durumunda, bu ihlal tazminatın miktarına yahut rizikonun gerçekleflmesine etki edebilecek
nitelikte ise, ihmalin derecesine göre ihlal sonucu tazminat miktarına etki eden tutar ilgisine göre sigorta
ettirene/sigortalıya rücu edilir. ‹hmal kast derecesinde ve beyan yükümlülü¤ünün ihlali ile gerçekleflen
riziko arasında ba¤lantı varsa, hak sahibine ödenen tüm tazminat ilgisine göre sigorta ettirene/sigortalıya
rücu edilir, ba¤lantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate
alarak, ödenen sigorta tazminatını rücuen tahsil eder.

C.3.S‹GORTALININ/S‹GORTA ETT‹REN‹N S‹GORTA SÜRES‹ ‹Ç‹NDE ‹HBAR YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü VE SONUÇLARI
Sigortalı/sigorta ettiren, sözleflmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut
durumu a¤ırlafltırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici davranıfl ve ifllemlerde bulunamaz.
Sigortalı/sigorta ettiren veya onun izniyle baflkası, rizikonun gerçekleflme ihtimalini artırıcı veya mevcut
durumu a¤ırlafltırıcı ifllemlerde bulunursa yahut sözleflme yapılırken açıkça riziko a¤ırlaflması olarak kabul
edilmifl bulunan hususlardan biri gerçekleflirse derhâl; bu ifllemler bilgisi dıflında yapılmıflsa, bu hususu
ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. Sigortacı durumu ö¤rendi¤i
andan itibaren 8 gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigortalıya/sigorta ettirene ihtar eder.
Sigortalı/sigorta ettiren, ihtarın tebli¤ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını
sigortacıya öder.
Rizikonun gerçekleflmesinden sonra sigortalının/sigorta ettirenin ihmali belirlendi¤i ve de¤iflikliklere iliflkin
beyan yükümlülü¤ünün ihlal edildi¤inin saptandı¤ı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da
rizikonun gerçekleflmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, ihlal sonucu tazminat
miktarına etki eden tutar ilgisine göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir. Sigortalının/sigorta ettirenin
kastı hâlinde ise meydana gelen de¤ifliklik ile gerçekleflen riziko arasında ba¤lantı varsa, bu durumda
hak sahibine ödenen tüm tazminat ilgisine göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir. Ba¤lantı yoksa,
sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak ödenen sigorta tazminatını
ilgisine göre  sigortalıya/sigorta ettirene rücu eder. Sigortalı/sigorta ettiren, sigortacı tarafından tebli¤
edilen prim farkını süresinde ödemedi¤i ve rizikonun sigortacı tarafından fark priminin tebli¤ edilmesini
takip eden sekiz günden sonra gerçekleflti¤i durumda sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim
arasındaki oranı dikkate alarak ödenen sigorta tazminatını ilgisine göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu
edebilir.
Sigortalı/sigorta ettiren; kazaya karıflılması, bu genel flartlar kapsamındaki sigorta teminatına dahil
hususlarla ilgili dava açılması gibi sorumlulu¤unu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirir.
Bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta artıfla neden olmuflsa, artan kısım ilgisine
göre sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir.

C.4. S‹GORTALININ DE⁄‹fiMES‹
Sigorta sözleflmesi, sözleflmeye taraf olan sigortalıyı takip eder.
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Sigortalının de¤iflti¤i her durumda mevcut sözleflme de¤iflim tarihi itibarıyla kendili¤inden sona erer ve
 ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleflme sigortalının de¤iflti¤i tarihten itibaren
onbefl gün süresince herhangi bir iflleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni iflleten için sözleflme
yapılana kadar geçerlidir.

C.5. TEBL‹⁄ VE ‹HBARLAR
Sigortacıya yapılacak bildirimler sigorta flirketinin merkezine veya sözleflmede yer verilen ilgili temsilcili¤ine
veya sigorta sözleflmesine aracılık yapan acenteye noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres de¤iflmiflse son bildirilen
adresine aynı surette yapılır.
Taraflar imza karflılı¤ı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
Sigorta sözleflmesinde belirlenen elektronik haberleflme yöntemleri ile de tebli¤ ve ihbar yapılabilir.

C.6. SIRLARIN SAKLI TUTULMASI
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleflmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ait olarak
ö¤renece¤i sırların saklı tutulmamasından do¤acak zararlardan sorumludurlar. Sigortalı ifl bu poliçeye
taraf olmakla sigorta konusu araca iliflkin sigortalıyı tanımlamayan bilgilerin 3/6/2007 tarihli ve 5684
sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A ve 31/B maddeleri hükmü çerçevesinde paylaflılmasına rıza göstermifl
sayılır.

C.7. YETK‹L‹ MAHKEME
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumlulu¤a iliflkin davalar, sigortacının merkez veya flubesinin
veya sigorta sözleflmesini yapan acentenin bulundu¤u yer mahkemelerinden birinde açılabilece¤i gibi,
kazanın meydana geldi¤i yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulundu¤u mahkemede
de açılabilir. Uyuflmazlı¤ın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da baflvurulabilir.
C.8. ZAMANAfiIMI
Motorlu araç kazalarından do¤an zararların tazminine iliflkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat
yükümlüsünü ö¤rendi¤i tarihten bafllayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden bafllayarak on yıl içinde
zamanaflımına u¤rar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden do¤ar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaflımı süresi
öngörmüfl bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanaflımı, tazminat yükümlüsüne karflı kesilirse, sigortacıya karflı da kesilmifl olur. Sigortacı bakımından
kesilen zamanaflımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmifl sayılır.
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karflı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ö¤rendikleri günden bafllayarak iki yılda zamanaflımına
u¤rar.
Di¤er hususlarda genel hükümler uygulanır.

C.9. ÖZEL fiARTLAR
Bu genel flartlara aykırı olmamak kaydıyla özel flartlar konulabilir.

C.10. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel fiartları yürürlükten kaldırılmıfltır.

C.11. YÜRÜRLÜK
Bu Genel fiartlar 1/6/2015 tarihinde yürürlü¤e girer.
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2.2. MOTORLU KARA TAfiITLARI ‹HT‹YAR‹ MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

Sigorta Teminat›n›n Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, iflbu poliçede gösterilen arac›n kullan›lmas›ndan do¤an ve Karayollar› Trafik Kanunu'na ve
Umumi Hükümlere göre arac›n iflletenine terettüp eden hukuki sorumlulu¤u ve bu poliçe teminat kapsam›nda
olmak flart›yla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› hadlerinin üzerinde kalan k›sm›n›, poliçede yaz›l› hadlere
kadar temin eder.
‹flbu sigorta, sigorta ettirenin haks›z taleplere karfl› müdafaas›n› da temin eder.
Madde 2
Sigorta Türkiye s›n›rlar› içinde geçerlidir.

Ek Sözleflmeyle Teminat Kapsam›na Al›nabilecek Hal ve Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Manevi tazminat talepleri, ek sözleflme ile teminat kapsam› içine al›nabilir. Bu taleplerin, Karayollar›
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› (Trafik Sigortas›) d›fl›nda kalmas› nedeni ile, bu teminat,
bahsi geçen  zorunlu sigortan›n varl›¤›na ba¤l›  olmaks›z›n, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade
eder.
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a. Sigortal›n›n kendisinin u¤rayaca¤› zararlar,
b. Arac› sevk ve idare edenin, arac› sevk ve idare ederken u¤rayaca¤› zararlar dolay›s›yla ileri

sürülen talepler,
c. ‹flletenin veya arac› sevkedenin eflinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme iliflkisi ile ba¤›

olanlar›n) ve birlikte yaflad›¤› kardefllerinin u¤rayaca¤› zararlar dolay›s›yla ileri sürülen talepler,
d. Araç sahibi ile iflleteni aras›ndaki iliflkide araca gelen zararlar dolay›s›yla ileri sürülen talepler,
e. Poliçede gösterilen arac›n ve bu araç ile tafl›nan mallar›n (yolcu bagaj› ve benzeri eflya teminat

dahilindedir) veya çekilen fleylerin bozulmas› zarar ve ziyaa u¤ramas› yüzünden ileri sürülen talepler,
f. Çal›nan veya gaspedilen arac›n sebep oldu¤u ve Karayollar› Trafik Kanunu'na göre iflletenin

sorumlu olmad›¤› zararlar ile arac›n çal›nd›¤›n› ve/veya gaspedildi¤ini bilerek binen yolcular›n
zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürülen talepler,

g. Sürat yar›fllar›na ifltirak ve yar›fl güzergâh›nda yap›lan antrenmanlar s›ras›nda meydana gelebilecek
zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,

h. Arac›n gözetim, onar›m, bak›m, al›m-sat›m, araçta de¤ifliklik yap›lmas› amac› ile veya benzeri
bir amaçla faaliyette bulunan teflebbüslere b›rak›lmas›ndan sonra arac›n sebep oldu¤u zararlara
iliflkin her türlü talepler,

i. Patlay›c› ve parlay›c› maddeler tafl›nmas› (yedek akaryak›t hariç) sebebiyle meydana gelen zarar
ve ziyanlardan dolay› ileri sürülen talepler,

j. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden do¤an
sabotajda kullan›lan araçlar›n neden oldu¤u ve 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununa göre
iflletenin sorumlu olmad›¤› zararlar ile arac›n terör eylemlerinde kullan›ld›¤›n› veya kullan›laca¤›n›
bilerek binen kiflilerin zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürecekleri talepler, arac› terör ve buna
ba¤l› sabotaj eylemlerinde kullanan kiflilerin talepleri.

Tazminat›n Azalt›lmas› veya Kald›r›lmas› Sonucunu Do¤uran Haller
Madde 4
Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlülü¤ünün kald›r›lmas› veya miktar›n›n azalt›lmas› sonucunu do¤uran haller zarar görene karfl› ileri
sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac›, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre,
tazminat›n kald›r›lmas›n› veya azalt›lmas›n› sa¤layabilece¤i oranda sigortal›ya rücu edebilir.
Sigortal›ya bafll›ca flu nedenlerle rücu edilir.
a. Sigortal›n›n kasdi bir hareketi veya a¤›r kusuru yüzünden sebebiyet verilen zarar ve ziyanlara iliflkin

talepler,
b. Arac›n, Karayollar› Trafik Kanunu'na göre geçerli sürücü belgesi olmayan kimseler taraf›ndan

sevkedilmesi veya geçerli trafik belgesi olmadan kullan›lmas› halinde sebebiyet verilen zarar ve
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ziyana iliflkin talepler,
c. Arac›n, alkollü içkilerin etkisi alt›nda olup güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl olan veya uyuflturucu

veya keyif verici maddeler alm›fl kimseler taraf›ndan sevk ve idare edilmesi halinde sebebiyet
verilen zarar ve ziyana iliflkin talepler,

d. Araçlar›n yolcu tafl›nmaya mahsus olmayan yerlerinde yolcu tafl›nmas› veya yetkili makamlarca
tespit edilen kapasite d›fl›nda fazla yolcu veya yük tafl›nmas› sebebiyle do¤acak zarar ve ziyanlar
iliflkin talepler.
Bunlardan baflka, sigorta ettiren zarar vukuunda 10. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac› zarar görene tazminat›
ödemekle beraber, bu art›fl için sigorta ettirene rücu eder.

Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›l› günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça Türkiye
saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 6
Sigortac› bu sigortay› sigorta ettirenin arac›n hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikata ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a. Sigorta ettirenin kasd› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden

cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise zarar görenlere tazminat› ödemekle beraber, ödedi¤i tazminat
miktar› kadar sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde sigortac› prime hak kazan›r.

b. Sigorta ettirenin kasd› bulunmaz ise, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde
sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve
fazlas› geri verilir.

c. Cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk›, süresinde kullan›lmad›¤› takdirde düfler.
d. Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› takdirde riziko:

1. Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
2. Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde veyahut,
3. Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse, sigortac› zarar

görenlere ödedi¤i tazminat›n, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
aras›ndaki oran kadar k›sm› d›fl›nda kalan miktar› için sigorta ettirene rücu eder.

Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
A. Kullan›l›fl Tarz› De¤iflikli¤i
Madde 7
Akdin yap›lmas›ndan sonra arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
kullan›l›fl tarz›, sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i:
a. Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b. Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez,

ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac›, de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1. Sözleflmeyi fesheder veya,
2. Prim fark›n› talep etmek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› 8 gün içinde ödemedi¤i takdirde sözleflme
feshedilmifl olur.
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Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullan›l›fl tarz›n›n de¤iflti¤ini
ö¤renen sigortac›, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu¤unu
gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Arac›n kullan›l›fl tarz›ndaki rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde kasden
bildirmemiflse sigortac›, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait ödedi¤i veya ödemekle yükümlü
olaca¤› tazminat miktar› kadar sigorta ettirene rücu eder.
‹hbar yükümlülü¤üne riayetsizlik kas›tl› de¤ilse sigortac›, ödenen tazminat›n, tahakkuk eden prim ile
tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki oran kadar k›sm› d›fl›nda kalan miktar› için sigorta ettirene
rücu eder.
De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre
bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.

B. ‹flletenin De¤iflmesi
Madde 8
Arac›n iflleteni de¤iflti¤i takdirde, sigortac›n›n peflin muvafakati al›nmad›kça, hiçbir ihbara lüzum kalmaks›z›n
sigorta sözleflmesi münfesih olur ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas›na
göre hesap edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n  Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 9
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na
ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 10
Sigorta ettiren, zarar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür.
a. ‹flbu sözleflmeye göre, sigorta ettirenin sorumlulu¤unu gerektirecek her olay› ö¤rendi¤i andan

bafllayarak befl gün içinde sigortac›ya bildirmek,
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b. Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›
taraf›ndan verilecek talimata uymak,

c. Sigortac›n›n talebi üzerine, olay›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini ve
neticelerini tespite yararl› ve sigorta ettiren için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin vermek - ezcümle, olay›n hangi gün ve saatte ve nerede vaki oldu¤unu ve hadise
an›nda arac› kullanan›n isim ve adresi - ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigorta ettiren
taraf›ndan sa¤lanmas› mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,

d. Zarar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tespit ve sorumlulu¤un tayini için
yap›lacak tahkikatta ve delillerin toplanmas›nda sigortac›ya elinden gelen yard›mda bulunmak,

e. Zarardan dolay›, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karfl›s›nda kal›r
veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortac›y› derhal haberdar etmek ve zarar ziyan
talebine ve cezai takibata müteallik olarak alm›fl oldu¤u ihbarname, davetiye gibi bilcümle
tebli¤nameleri derhal sigortac›ya tevdi etmek,

f. Dava aç›lmas› halinde sigorta poliçesinde kay›tl› limitlere kadar davan›n takip ve idaresi için
sigortac›n›n gösterece¤i avukata laz›m gelen vekâletnameyi vermek,

g. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
zarar ve ziyanlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere müsaade etmek,

h. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.

Zarar ve Ziyan›n Tespiti
Madde 11
Sigortac›, sigorta ettirenin muvafakatini almak flart›yla zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü flah›sla
do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma hakk›n› haizdir.
Sigortac›n›n yaz›l› muvafakati olmad›kça, sigorta ettiren sorumlulu¤unu, zarar ve ziyan talebini k›smen
veya tamamen kabule mezun olmad›¤› gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de
bulunamaz.
Karayollar› Trafik Kanunu Mali Sorumluluk Sigortas› limitlerini aflan dava masraflar› sigortac›ya aittir. fiu
kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortac› bu masraflar› sigorta bedelinin tazminata
oran› dahilinde öder.
Hasar halinde, hasar gören parça, onar›m› mümkün de¤ilse veya eflde¤eri parça ile de¤ifltirilme imkan›
yok ise yenisi ile de¤ifltirilir. Bu durumda tafl›tta bir k›ymet art›fl› meydana gelse dahi bu fark tazminat
miktar›ndan indirilmez.
Sigortal› veya arac› kullanan kimseler aleyhine ceza takibat›na geçilmesi halinde san›¤›n muvafakati ile
sigortac› da savunmaya ifltirak edebilir. Bu takdirde sigortac› yaln›z seçti¤i avukat›n masraflar›n› öder.
Cezai takibattan do¤an di¤er bilumum masraflarla muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›nda kal›r.

Zarar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 12
Sigortac› ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren sigortac›n›n
ikâme edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac›, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren
15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen
sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
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Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 13
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmifl veya
yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden al›n›r.

Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 14
Sigorta ettirenin ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan
acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin de¤iflmifl
olmas› halinde sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen
son adresine ayn› suretle yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.

Ticari Ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 15
Sigortac›, sigorta ettirene ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.

Yetkili Mahkeme
Madde 16
Sigortac› ile sigortal› aras›ndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortal›n›n ikametgâh›n›n veya sigortac›n›n
merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulundu¤u yer mahkemesidir.
Motorlu araç kazalar›ndan dolay› hukuki sorumlulu¤a iliflkin davalar, sigortac›n›n merkez veya flubesinin
veya sigorta sözleflmesini yapan acentenin bulundu¤u yer mahkemelerinden birinde aç›labilece¤i gibi,
kazan›n vuku buldu¤u yer mahkemesinde de aç›labilir.

Zamanafl›m›
Madde 17
Motorlu araç kazalar›ndan do¤an zararlar›n tazminine iliflkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat
yükümlüsünü ö¤rendi¤i tarihten bafllayarak iki y›l ve herhalde, kaza gününden bafllayarak on y›l içinde
zamanafl›m›na u¤rar.
Dava, cezay› gerektiren bir fiilden do¤ar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanafl›m› süresi
öngörmüfl bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanafl›m›, tazminat yükümlüsüne karfl› kesilirse, sigortac›ya karfl› da kesilmifl olur. Sigortac› bak›m›ndan
kesilen zamanafl›m›, tazminat yükümlüsü bak›m›ndan da kesilmifl say›l›r.
Motorlu araç kazalar›nda tazminat yükümlülerinin birbirine karfl› rücu haklar›, kendi yükümlülüklerini tam
olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ö¤rendikleri günden bafllayarak iki y›lda zamanafl›m›na
u¤rar.
Di¤er hususlarda, genel hükümler uygulan›r.

Özel fiartlar
Madde 18
Bu Genel fiartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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1.3. FERD‹ KAZA S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
Sigortan›n Mevzuu ve fiümulü
Madde 1
‹flbu poliçe, afla¤›daki flartlar dairesinde, sigortal›y› sigorta müddeti içinde maruz kalaca¤› kazalar›n
neticelerine karfl› temin eder.
Madde 2
Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortal›n›n iradesi d›fl›nda ölüm
veya cismani bir ar›zaya maruz kalmas›d›r.
Madde 3
Afla¤›daki hallerde kaza say›l›r
a. Birdenbire ve beklenilmeyen bir flekilde intiflar eden gazlar›n teneffüsünden,
b. Yan›klardan ve âni bir hareket neticesinde adele ve sinirlerin incinmesi, burkulmas› ve kopmas›ndan,
c. Y›lan veya haflerat sokmas› neticesinde husule gelen zehirlenmelerden,
d. Is›r›lma neticesinde meydana gelen kuduzdan, mütevellit vefat hali veya cismani ar›zalar.
Madde 4
Afla¤›daki haller kaza say›lmaz
a. Her nevi hastal›klarla bunlar›n neticelerinin ve marazi bir halin,
b. Sigortan›n flümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmedi¤i takdirde suhunetin, donma, günefl

çarpmas› ve konjestion gibi tesirlerinin,
c.  Herhangi ak›l ve ruh haleti ile olursa olsun, intihar›n veya intihara teflebbüsün,
d. Aflikâr sarhofllu¤un, sigortan›n flümulüne giren bir kazan›n icap ettirmedi¤i ahvalde uyuflturucu

madde kullanman›n, ilaç ve zararl› madde alman›n,
e. Sigortan›n flümulüne giren bir kazan›n icap ettirmedi¤i cerrahi müdahalenin (ameliyat›n) ve her

türlü flua tatbikinin, tevlit etti¤i vefat hali veya cismani ar›zalar.
Madde 5
Afla¤›daki haller sigortadan hariçtir
a. Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan do¤an iç

kargaflal›klar,
b. Grevlere, lokavt edilmifl iflçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara ifltirak,
c. Cürüm ve cinayet ifllemek veya bunlara teflebbüs,
d. Tehlikede bulunan eflhas ve mallar› kurtarmak hali müstesna, sigortal›n›n kendisini bile bile a¤›r

bir tehlikeye mâruz b›rakacak hareketlerde bulunmas›,
e. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an

sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar,

f. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan›m› veya nükleer, biyolojik ve
kimyasal maddelerin aç›¤a ç›kmas›na neden olacak her türlü sald›r› ve sabotaj,

g. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna ba¤l› sabotajlara
kat›lmak,
Suda bo¤ulmalar, sigortan›n flümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmad›¤› takdirde sigortadan
hariçtir.

Madde 6
Aksine mukavele yoksa, afla¤›daki haller de sigortadan hariçtir.
a. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b. Aç›k deniz bal›kç›l›¤› ile sürek ve sürgün avlar›, yaban domuzu vesair vahfli hayvan avc›l›¤› ve

yüksek da¤larda avc›l›k,
c. Da¤lara ve cumüdiyelere t›rmanma suretiyle yap›lan da¤c›l›k, kar veya buz üzerinde yap›lan

bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi), cirit oyunu, manial› binicilik, polo, rugbi,
eskrim, halter, gürefl, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar› ile a¤›r ve tehlikeli jimnastik hareketleri
ve profesyonel spor hareketleri,

d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yar›fllar›,
e. Havada yolcu s›fat›ndan gayr› bir s›fatla uçufl,
f. Deprem, sel, yanarda¤ püskürmesi ve yer kaymas›, 13



g. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve ayn› maddenin (g) bendinde belirtilen terör
ve sabotaj eylemlerine kat›lma hali hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini
azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler.

Sigortan›n Mülki Hududu
Madde 7
‹flbu sigorta teminat› Türkiye hudutlar› d›fl›nda da caridir.
Teminat Nev'ileri
Madde 8
Verilen ve verilmeyen teminatlar›n poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kayd›yla, afla¤›da belirtilen vefat ve
daimi maluliyet teminatlar›na ilave olarak, gündelik tazminat ve tedavi masraflar› teminatlar›n›n biri veya
her ikisi verilebilir
A. Vefat Teminat›
‹flbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortal›n›n derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarf›nda
vefat›na sebebiyet verdi¤i takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak
sahiplerine ödenir.
B. Daimi Maluliyet Teminat›
‹flbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortal›n›n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarf›nda
daimi surette malûliyetine sebebiyet verdi¤i takdirde t›bbi tedavinin sona ermesini ve daimi malûliyetin
kati surette tespitini müteakip, daimi malûliyet sigorta bedeli afla¤›da münderiç nispetler dahilinde kendisine
ödenir.

Cetvel ...............................................................................Sigorta Bedelinin  %
‹ki gözün tamamen kayb›.................................................100
‹ki kolun veya iki elin tamamen kayb› .................................100
‹ki baca¤›n veya iki aya¤›n tamamen kayb› ........................100
Bir kol veya bir el ile beraber baca¤›n veya bir
aya¤›n tamamen kayb›....................................................100
Umumi felç....................................................................100
fiifa bulmaz ak›l hastal›¤› .................................................100

........................................................................................
Sa¤ % Sol %

Kolun veya elin tamamen kayb›.........................................60 50
Omuz hareketinin tamamen kayb› .....................................25 20
Dirsek hareketinin tamamen kayb›......................................20 15
Bilek hareketinin tamamen kayb› .......................................20 15
Baflparmak ile flehadet parma¤›n›n tamamen kayb› ..............30 25
Baflparmak ile beraber flehadet parma¤›ndan
gayr› bir parma¤›n tamamen kayb›....................................25 20
fiehadet parma¤› ile beraber baflparmaktan
gayr› bir parma¤›n tamamen kayb›....................................20 15
Bafl ve flehadet parmaklardan
gayr› üç parma¤›n tamamen kayb› ....................................25 20
Yaln›z baflparma¤›n tamamen kayb› ..................................20 15
Yaln›z flehadet parma¤›n›n tamamen kayb› .........................15 10
Yaln›z orta parma¤›n tamamen kayb› .................................10 8
Yaln›z yüzük parma¤›n›n tamamen kayb› ............................8 7
Yaln›z küçük parma¤›n tamamen kayb› ...............................7 6
Bir baca¤›n dizden yukar›s›ndan tamamen kayb›..................50
Bir baca¤›n dizden afla¤›s›ndan tamamen kayb› ..................40   
Bir aya¤›n tamamen kayb› ...............................................40
Bir aya¤›n -bütün parmaklar dahil- k›smen kesilmesi...............30
Bir kalçan›n hareketinin tamamen kayb› ..............................30
Bir dizin hareketinin tamamen kayb›...................................20
Bir ayak bile¤i hareketinin tamamen kayb› ..........................15
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Bir ayak baflparma¤›n›n tamamen kayb› .............................8
K›r›lan bir baca¤›n iyi kaynamamas› ..................................30
K›r›lan bir aya¤›n iyi kaynamamas› ....................................20
K›r›lan bir diz kapa¤›n›n iyi kaynamamas› ...........................20
Bir baca¤›n 5 santimetre veya daha fazla k›salmas›..............15
Bir gözün tamamen kayb› veya iki gözün rüyet
kudretinin yar› yar›ya kayb› ..............................................25
Her iki kula¤›n tamamen sa¤›rl›¤› ......................................40
Bir kula¤›n tamamen sa¤›rl›¤›............................................10
K›r›lan alt çenenin iyi kaynamamas› ...................................25
Amudî f›karinin bariz inhina ile müterafik hareketsizli¤i...........30
Gö¤üs kafesinde devaml› flekil bozuklu¤u yapan
kaburga k›r›kl›¤› .............................................................10

Yukar›daki cetvelde zikredilmemifl bulunan malûliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunlar›n
ehemmiyet derecelerine göre de cetvelde yaz›l› nispetlere k›yasen tayin olunur.
Daimi malûliyet nispetlerinin tayininde sigortal›n›n meslek ve sanat› nazar› itibare al›nmaz.
Bir uzvun veya bir uzuv k›sm›n›n kayb› tâbiri, o uzvun veya uzuv k›sm›n›n kat'i ve mutlak surette vazife
görmemesini ve kullan›lmamas›n› ifade eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullan›lamayan bir uzvun veya bir uzuv
k›sm›n›n kayb› tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel k›smen malûl bulunan bir uzvun veya bir uzuv k›sm›n›n malûliyet nispeti kaza sebebiyle
artt›¤› takdirde tazminat kazadan evvelki nispet ile sonraki nispet aras›ndaki farka göre hesaplan›r.
Ayn› kazadan dolay› muhtelif uzuvlarda veya uzuv k›s›mlar›nda meydana gelen malûliyetler için ayr› ayr›
hesap edilecek tazminat›n yekûnu poliçede gösterilen mebla¤› geçemez.
Sigortal› solak oldu¤u takdirde, yukar›daki cetvelde sa¤ ve sol el için tayin olunan nispetler makûsen
tatbik olunur.
C. Gündelik Tazminat
Sigortal›, kaza neticesinde muvakkaten çal›flamayacak duruma düflerse, kendisine poliçede yaz›l› gündelik
tazminat ödenir.
Sigortal›, k›smen çal›flabilecek durumda bulundu¤u veya bilahare k›smen çal›flabilecek duruma geldi¤i
takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yar›ya indirilir.
‹flbu tazminat t›bbi tedavinin bafllad›¤› günden, sigortal›n›n iyileflerek çal›flabilecek duruma geldi¤i güne
kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez.
D. Tedavi Masraflar› Teminat›
Tedavi masraflar›n›n da sigorta teminat›na dahil oldu¤u poliçede ayr›ca tasrih edilmifl olmas› flartiyle
sigortac›, kaza gününden itibaren bir sene zarf›nda ihtiyar edilmifl doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo,
masaj, hastahane ve di¤er tedavi masraflar›n› (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan
mebla¤a kadar öder.
Tabii veya suni sabit difllere kaza neticesinde ar›z olan hasarlar›n protez masraflar› tedavi masraflar›
müemmen mebla¤›n›n azami %10'una kadar tazmin olunur.
Tedavi masraflar› için, sigortal›n›n çal›flt›¤› müessese veya kanunen mecburi sigortalar taraf›ndan vaki
tediyeler sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan indirilir.
Tedavi masraflar›n›n müteaddit sigortac›lar taraf›ndan temin edilmifl olunmas› halinde bu masraflar
sigortac›lar aras›nda, teminatlar› nispetinde paylafl›l›r.
Sigortac› ödedi¤i tedavi masraflar› dolay›siyle mesul üçüncü flah›slara karfl› tediye etti¤i mebla¤ kadar
sigortal›n›n yerine kaim olur.
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Teminat Nev'ilerinin ‹çtima›
Madde 9
Bir kaza, vefat ve daimi malûliyet tazminat›na ayn› zamanda hak kazand›rmaz. Ancak, daimi malûliyet
tazminat› alm›fl bulunan sigortal›; kazan›n vukuu tarihinden itibaren bir sene zarf›nda ve bu kaza neticesinde
vefat etti¤i takdirde hak sahiplerine, sigortal›ya ödenmifl bulunan daimi malûliyet tazminat› ile vefat
tazminat› aras›ndaki fark ödenir.
Gündelik tazminat ve tedavi masraflar› vefat veya daimi malûliyet tazminat›ndan indirilmez.
Kazan›n Neticesini A¤›rlaflt›ran Haller
Madde 10
Bir kaza sonunda husule gelen neticeler kazadan evvel mevcut olan veya sonradan meydana gelen ve
her halde kaza ile ilgisi bulunmayan hastal›k, bedeni teflekkülat›n bozuklu¤a veya sigortal›n›n kusuru
neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanl›fl veya fena yap›lm›fl olmas› sebebiyle vehamet
kesbederse,ödenmesi icap eden tazminat miktar› husule gelmifl olan neticeye göre hesap edilmeyip, ayn›
kazan›n tamamen s›hhatli bir kimsede t›bbi tedavinin tam ve fenni bir surette yap›lm›fl olmas› flartiyle tevlit
edebilece¤i neticeye göre tayin edilir.
Sigorta Ettirenin Beyan Mükellefiyeti
Madde 11
‹flbu mukavele sigorta ettirenin beyan› esas tutularak aktedilmifltir.
Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlay›c› vesikalarda kendisine sorulan suallere do¤ru cevap vermek
ve sigortan›n mevzuunu teflkil eden rizikonun takdirine müessir olabilecek hususattan kendisince bilinenleri
de beyan etmekle mükelleftir.
Sigorta ettiren, sigortan›n daha a¤›r flartlarla temin edilmesini icap ettiren hallerde hakikate ayk›r› veya
noksan beyanda bulunmuflsa:
a. Sigorta ettirenin kast› tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür.
b. Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› hallerde sigortac›, rizikonun a¤›rl›¤› ile mütenasip prim fark›n›

almak suretiyle sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek fl›klar›ndan birini seçer. Feshi
fl›kk›n› seçti¤i takdirde keyfiyeti, ›tt›la tarihinden itibaren bir ay içinde sigortal›ya ihbar eder. Fesih
ihbar›n›n postaya verildi¤i tarihten itibaren 15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de sigorta sona erer
ve ifllemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Hakikate ayk›r› veya noksan beyan halleri hasar›n vukuundan sonra ö¤renilirse, sigorta ettirenin
kast› bulunan hallerde tazminat ödenmez, kast› bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle,
tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan indirme yap›l›r.

Rizikonun De¤iflmesi
Madde 12
Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya poliçenin hususi flartlar› içine dercedilmifl bulunan hususlarda
sigorta müddeti içinde vuku bulacak bilcümle de¤ifliklikleri -bilhassa meslek ve meflguliyet tebeddülü,
körlük ve sa¤›rl›k halleriyle sar'a, k›smi veya tam felç, verem, ak›l ve sinir hastal›klar› gibi- sigortac›ya
yaz›l› olarak derhal ihbarla mükelleftir.
De¤ifliklikler rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyette olup da Sigortac›ya en geç sekiz gün içinde bildirilmifl ise,
Sigortac›:
a. ya munzam bir prim almak suretiyle sigortan›n devam›n› kabul eder.
b. veya keyfiyetten haberdar oldu¤u tarihten itibaren 8 gün içinde mukaveleyi fesheder.
Bu takdirde sigorta feshin yaz›l› olarak ihbariyle sona erer ve ifllemeyecek günlere ait prim, gün esas›na
göre, iade olunur. Fesih hakk›n›n müddetinde kullan›lmamas› halinde sigortan›n hükmü devam eder.
Sigorta ettiren de¤ifliklik keyfiyetini Sigortac›ya ihbar etmedi¤i halde dahi Sigortac›, vâki de¤iflikli¤i
ö¤rendikten sonra 8 gün içinde mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigortan›n
hükmünün devam›na raz› oldu¤unu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakk› düfler.
Munzam primin ödenmesinde uyuflulamazsa, fesih hakk›n› Sigortal› da kullanabilir. Bu takdirde mukavele
feshin ihbariyle hükümden düfler ve ifllemeyecek günlere ait prim, k›sa müddetli sigorta esas›na göre, iade
edilir.
De¤ifliklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise de¤iflikli¤in ihbar›
tarihinden itibaren prim fark› k›sa müddetli sigorta esas›na göre iade edilir.
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Bu madde mevzuu ihbar mükellefiyeti yerine getirilmedi¤i ve de¤ifliklik rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyette
oldu¤u takdirde Sigortac›, rizikonun tahakkuku halinde mesul olmaz. Me¤er ki, tehlike a¤›rlaflmas› ile
tahakkuk eden riziko aras›nda bir illiyet rab›tas› bulunmaya.
Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin Vecibeleri
Madde 13
A. Rizikonun Gerçekleflti¤inin ‹hbar›
Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun gerçekleflti¤ini  ö¤rendikleri tarihten itibaren befl gün içinde
keyfiyeti Sigortac›ya yaz› ile bildirmeye mecburdur.
Sigorta ettiren veya hak sahipleri mezkûr ihbarda kazan›n yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayr›ca
tedaviyi yapan doktordan kazan›n tevlit etti¤i durum ile bunun muhtemel neticelerini mübeyyin bir rapor
istihsal ederek Sigortac›ya göndermekle mükelleftir.
B. Tedaviye Bafllama ve Lüzumlu Tedbirleri Alma
Kazay› müteakip derhal bir doktor ça¤›r›larak gereken tedaviye bafllanmas› ve kazazedenin iyileflmesi
için icap eden bilcümle tedbirlerin al›nmas› meflruttur.
Sigortac› her zaman kazazedeyi muayene ve s›hhi durumunu kontrol ettirmek hakk›n› haiz olup, bu
muayene ve kontrollar›n yap›lmas›na müsaade edilmesi mecburidir.
Kazazedenin tedavisi ve iyileflmesi hakk›nda Sigortac›n›n tabibi taraf›ndan yap›lacak tavsiyelere ve
verilecek direktiflere riayet de flartt›r.
Yukar›daki (A) ve (B) paragraflar›nda derpifl edilen vecibeler,
a. Kasten yerine getirilmedi¤i takdirde poliçeden do¤an haklar zayi olur.
b. Kusur neticesinde yerine getirilmedi¤i ve bu sebeple kaza neticeleri a¤›rlaflt›¤› takdirde sigortac›

a¤›rlaflan k›s›mdan mesul olmaz.
C. Lüzumlu Vesaikin Tevdii
Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza neticeleri ve tediyesi gereken mebla¤›n tespiti ile ilgili olarak
Sigortac›n›n isteyece¤i lüzumlu vesaiki tevdi etmekle mükelleftir.
Rizikonun Gerçekleflmesini Müteakip Mukavelenin Durumu
Madde 14
Sigortac› veya sigorta ettiren tazminat tediyesini gerektiren bir kazay› müteakip sigorta mukavelesini
ifllememifl günler için fesih hakk›n› haizdir. Fesih hakk› tazminat›n tediye edildi¤i günden sonra
kullan›lamaz.
Mukaveleyi Sigortac› feshetti¤i takdirde sigorta, fesih ihbar›n›n postaya verildi¤i tarihten itibaren onbefl
gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de sona erer ve ifllememifl günlerin primleri, gün esas›na göre Sigorta
ettirene iade olunur.
Mukaveleyi Sigorta ettiren feshetti¤i takdirde, sigorta feshin ihbariyle hükümden düfler ve ifllememifl günlere
ait primler iade olunmaz.
Tazminat›n Tespit fiekli
Madde 15
1. Bu poliçe gere¤ince ödenecek tazminat›n miktar› evvelemirde taraflar aras›nda uyuflularak tespit

olunur.
2. Taraflar uyuflamad›klar› takdirde tazminat miktar› gerek vefat, daimi malûliyet ve çal›flmaktan

muvakkaten mahrumiyet hallerinin sebepleri, gerekse malûliyetin derecesi ve gündelik tazminat
veya tedavi masraflar› gibi tazminat miktar›n›n tespitine müessir maddi unsurlar göz önünde
bulundurulmak suretiyle hakem bilirkifli marifetiyle tespit edilir.
a. Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiflisini tayin ve irae ve bu iki hakem bilirkifli tespit

muamelesine bafllamadan evvel, uyuflamad›klar› hususlar hakk›nda kat'i kararlar ittihaz›
için ve selahiyeti buna münhas›r olmak üzere tayinlerinden en geç yedi gün içinde üçüncü
bir hakem bilirkifli seçerler.

b. Taraflardan biri di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içinde hakem bilirkifli tayin
etmezse, veyahut taraflar›n hakem bilirkiflileri üçüncü hakem bilirkiflinin intihab› hususunda
7 gün zarf›nda ittifak edemezlerse ikinci taraf›n hakem bilirkifli veya üçüncü hakem bilirkifli
ilk müracaatta bulunan taraf›n talebi üzerine, 19'uncu madde gere¤ince selahiyetli mahkeme
taraf›ndan tayin edilir.
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c. Sigortal› hakem bilirkiflisini tayinden sonra vefat etti¤i takdirde dahi hakem bilirkifli vazifesinin
intac›na kadar selahiyetli kal›r.

d. Hakem bilirkiflilerden birinin vefat›, istifas› veya reddi halinde yenisini tayin selahiyetli,
hakem bilirkiflisi vefat veya istifa etmifl veya reddedilmifl olan tarafa aittir. Üçüncü hakem
bilirkiflinin vefat›, istifas› veya reddi halinde de yenisinin intihab› selahiyeti evvelemirde
taraf hakem bilirkiflilerine aittir. Bu selahiyetler (a) ve (b) bendleri hükümleri dairesinde
kullan›l›r.

e. Taraflar uyufltuklar› takdirde tespit muamelesini tek hakem bilirkifliye dahi yapt›rabilirler.
f. Taraflardan her biri kendi hakem bilirkiflinin ücret ve masraflar›n› öder üçüncü hakem

bilirkiflinin veya tek hakem bilirkiflinin ücret ve masraflar› taraflar aras›nda yar› yar›ya taksim
olunur.

g. Hakem bilirkifli heyeti veya hakem bilirkifli tetkikat›n› icrada Hukuk Usulü Mahkemeleri
Kanunu'nun hükümleri ile ba¤l› olmay›p mutlak surette serbesttir.

h. Hakem bilirkifli kararlar›na ancak Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'ndaki hakem kararlar›na
ait itiraz sebeplerine istinaden veya karar›n aflikâr bir suretle fenne veya hüsnüniyet
kaidelerine ayk›r› olmas› halinde karar›n tebli¤i tarihinden itibaren 15 gün içersinde
selahiyetli Asliye Mahkemesinde itiraz olunabilir.

3. Hakem bilirkifli heyetinin veya tek hakem bilirkiflinin verece¤i karar taraflar için kat'i nihai mahiyeti
haizdir.

4. Tazminat miktar› taraflar aras›nda uyuflularak veya hakem bilirkifliler taraf›ndan tespit edilmedikçe
tazminat›n ödenmesi için sigortac›dan bir gûna mutalebatta bulunulamaz.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 16
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na
ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
‹dare Masraflar› ile Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 17
Sigorta primlerine, sigorta bedeline ve poliçeye müteallik olarak halen mevcut veya ilerde vaz olunacak
vergi, resim ve harçlarla poliçede gösterilen idare masraf› Sigorta ettirene attir.
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‹kametgah
Madde 18
Sigortac›n›n akdinde Sigorta ettiren taraf›ndan beyan edilen ikametgah adresi poliçeye dercedilir. Sigorta
ettiren ikametgah›n› de¤ifltirdi¤i takdirde bunu derhal taahhütlü mektupla Sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Aksi takdirde Sigortac› taraf›ndan yap›lacak tebligat›n Sigorta ettirene ulaflmam›fl olmas›ndan do¤acak
bütün neticelerden Sigorta ettiren mesuldur.
Selahiyetli Mahkeme
Madde 19
Selahiyetli mahkeme, davan›n Sigorta ettiren taraf›ndan ikamesi halinde Sigortac›n›n merkezinin veya
poliçeyi tanzim eden acentenin Sigortac› taraf›ndan ikame edilmesi halinde ise Sigorta ettirenin 18'inci
maddede zikri geçen ikametgah›n›n bulundu¤u mahal mahkemesidir.
Müruru Zaman
Madde 20
Sigorta mukavelesinden do¤an bütün mutalebeler iki y›lda müruru zamana u¤rar.
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2. KLOZLAR

2.1. ANADOLU H‹ZMET “TRAF‹K”

‹htiyacınız oldu¤unda Anadolu Hizmet’ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar
hatırlatmayı arzu ediyoruz:

• Öncelikle Anadolu Hizmet telefon numaranızın her an elinizin altında olaca¤ından emin olun.
Bunun için, size poliçenizle birlikte verilen kolay yapıfltırılabilen pulları, ruhsat kılıfınızda, cüzdanınızda,
arabanın güneflli¤inde, camında, kontak anahtarlı¤ında ya da cep telefonunuzda kullanın.

• Unutmayın, size yardım edebilmemiz, yardıma ihtiyacınız oldu¤undan haberdar edilmemize ba¤lı.
Sizin ya da haber verebilecek durumdaki bir baflkasının Anadolu Hizmet numaralarına kolayca
ulaflabilmesi için pulları kullanın. Telefonda operatörlerimizin sizi tanıyabilmeleri (müflterimiz
oldu¤unuzu anlayabilmeleri) için en hızlı yol poliçe numaranızı söylemek olacaktır. Mutlaka poliçe
numaranızı da pullardaki beyaz bofllu¤a yazın. Daha yavafl olmakla birlikte plakanın da yedek
yöntem olarak kullanılabilmesi için, aracınızın plakasının poliçenizde do¤ru olarak yazıldı¤ından
emin olun.

• Anadolu Hizmet’ten yılda 365 gün, günde 24 saat yararlanabilirsiniz.

Bu kitapçıkta içeri¤i açıklanan ve limitleri belirtilen kapsamlar, poliçenizin bir teminatı olmayıp, siz Sayın
Sigortalılarımızın ihtiyaç duyması halinde sa¤lanacak hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu hizmetler sadece
bu kitapçı¤ın ön yüzünde ve poliçeniz ile birlikte sunulan kolay yapıfltırılabilen pullar üzerinde yer alan
“Anadolu Hizmet” telefon numaralarını arayarak talep edilmesi halinde operatörlerimizce organize edilecek
ve sizlere sunulacaktır. Hizmet kapsamına giren harcamaların “Anadolu Hizmet” operatörlerine
baflvurulmaksızın karflılanması halinde ilgili tutarların hasar olarak tarafınıza geri ödenmesi imkanı
bulunmamaktadır.
Anadolu Sigorta güvencesini tercih etmifl oldu¤unuz için teflekkür eder, güvenli ve kazasız günler dileriz.
Saygılarımızla,
ANADOLU S‹GORTA

1. TEM‹NATLARIN ÖZET‹ VE L‹M‹TLER

1.1. Sigortalı Aracın Teminatları
Aracın çekilmesi……………………. 200 TL
Aracın kurtarılması…………………. 200 TL
Araç kazası sonucu yaralanma…… 300 TL (Yılda 1 defa) durumunda nakil
Web tabanlı hasar ön tespit……….. Poliçede belirtilen uygulaması flartlarla
Acil mesajların iletilmesi…………… Sınırsız

1.2. Karflı Aracın Teminatları
Karflı Aracın çekilmesi……………… 200 TL
Karflı Aracın vinç ile kurtarılması….. 200 TL
Web tabanlı hasar ön tespit………... Poliçede belirtilen uygulaması flartlarla

1.3. Bilgi ve Organizasyon Servisi
Turistik Bilgiler
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sa¤lık kuruluflları ile ilgili bilgiler
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Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler
Döviz kurları bilgileri
Restoranlar ve e¤lence merkezleri hakkında bilgi
Konaklama ile ilgili bilgiler
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Özel günler için organizasyon
Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Tercüme hizmetleri
Çiçek gönderme hizmetleri
Di¤er bilgi hizmetleri

ÖNEML‹ NOTLAR
Kaza durumunda nakil teminatı yalnızca ikametgah ili dıflında geçerlidir. Di¤er hizmetler için herhangi
bir kilometre kısıtlaması yoktur. Bu poliçe araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda geçerlidir.
Afla¤ıdaki co¤rafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir.

TANIMLAR
Sigortalı Kifli
1. Trafik poliçesinin adına kesildi¤i aracın sahibi,
2. E¤er yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.
Daimi Sürücü
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmifl bir kifli anlamındadır.
fiirket
TUR ASSIST YARDIM ve SERV‹S LTD.fiT‹.
Sigortalı Araç – Binek Araç
1. Toplu mal ve insan taflımacılı¤ında kullanılmayan, floför ile veya floför olmaksızın kiralanmamıfl,
2. A¤ırlı¤ı 3.500 kg’ı aflmamak kaydıyla, Poliçede tanımlanan binek araç anlamındadır.
Sigortalı Araç - Hafif Ticari Araç
A¤ırlı¤ı 3,5 tonu aflmayan ve poliçede belirtilen minibüs, pick-up, kamyonet (Panel/ Glass Van tipi),
ambulans tipi ticari amaçlı kullanılan araçlardır.
Karflı Araç
Trafik kazası durumunda, a¤ırlı¤ı 3500 kg’ı aflmayan ve Sigortalı araç ile bir kazaya karıflan Anadolu
Sigorta trafik poliçesi kapsamında hizmet verilecek binek ya da hafif ticari araç anlamındadır.
Daimi ‹kamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendi¤i ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)
Daimi ‹kametgah
Sigortalının Daimi ‹kamet Ülkesi’nde bulunan evi veya ‹kametgahı anlamındadır.
Kaza
Karayolu trafik kazası ya da ani ve fliddetli dıflarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen
ve aracın hareketsiz kalmasına neden olan tahribat.
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KAPSAM
fiirket bu poliçe kapsamında, “Sigortalı Araç” ve sigortalı araç ile kazaya karıflan “Karflı Araç” için, bu
poliçe’nin 1. ile 2. bölümleri arasında  “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları belirlenen co¤rafi
sınırlar içerisinde derhal sa¤layacaktır.

2. ARAÇ TEM‹NATLARI
Sigortalının araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil hizmeti Daimi ‹kametgah ili dıflında, en fazla
birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin her yerinde temin
edilecektir. Di¤er teminatlar, herhangi bir kilometre kısıtlaması olmaksızın Tüm Türkiye’de temin edilecektir.
Bu poliçe, aracın hareketsiz kalmasına neden olan bir araç kazası sonucu meydana gelen durumlarda
geçerlidir.

2.1. Sigortalı aracın çekilmesi veya kurtarılması
Sigortalı aracın kazası sonucu hareketsiz kalması durumunda, fiirket; sigortalı aracın en yakın tamirciye
naklini 200 TL’ye kadar temin edecektir. Ar›za durumunda sadece 1 kereye mahsus olmak üzere çekme
yard›m› 200 TL limite kadar sa¤lan›r.
Bir karayolunda giderken sigortalı aracın devrilme veya flarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz
kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam
etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 200 TL limite kadar sa¤lanacaktır.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boflaltılmasından
ve madeni ya¤/akaryakıt taflıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin
alınmasından fiirket sorumlu de¤ildir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dıflında hizmet verilememesinden
flirket sorumlu olmayacaktır.
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına iliflkin olarak herhangi bir mebla¤ ödenmeyecektir.

2.2. Karflı aracın çekilmesi veya kurtarılması
Trafik kazası durumunda, fiirket; Sigortalı aracın yaptı¤ı kazaya karıflan karflı aracın en yakın Anadolu
Sigorta anlaflmalı servisine naklini 200 TL’ye kadar temin edecektir.
Sigortalı aracın yaptı¤ı kazaya karıflan Karflı aracın devrilmesi veya flarampole yuvarlanması durumunda,
mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında Anadolu Sigorta anlaflmalı servisine
çekilmesi amacıyla uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 200 TL limite kadar sa¤lanacaktır.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün boflaltılmasından
ve madeni ya¤/akaryakıt taflıyan araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre emniyet tedbirlerinin
alınmasından fiirket sorumlu de¤ildir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu olarak tanımlanan bölgenin dıflında hizmet verilememesinden
flirket sorumlu olmayacaktır.
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına iliflkin olarak herhangi bir mebla¤ ödenmeyecektir.

2.3. Sigortalının araç kazası sonucu yaralanması durumunda nakli
Sigortalının araç kazası sonucu yaralanması durumunda, fiirket Sigortalının ambulans veya refakatçi
doktor ve fiirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en
yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden di¤erine nakli için 300 TL limit dahilinde senede bir defa
olmak üzere gerekli giderleri karflılayacaktır.
Bir tıbbi merkezden di¤er bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak
tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sa¤lanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden
doktorun düzenleyece¤i tıbbi rapor gerekmektedir.
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2.4. Web tabanlı hasar ön tespit uygulaması
fiirket, sigorta flirketini bilgilendirmek amacıyla anlaflmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla kazalı araçların
çekme/kurtarma faaliyetini gerçeklefltirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, kaza yapan sigortalı
aracın, varsa kazaya karıflan di¤er araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini içeren basit bir ön rapor
tutulmasını, dijital foto¤raflamasını, bu bilgi ve foto¤rafların internet ortamında ilgili sigorta flirketinin flifreli
alanında görüntülenmesini sa¤layacak hizmetleri Türkiye’de organize edecektir.
Hizmet, mümkün olabilen hallerde ve flirketin hasar ön tespit hizmetine iliflkin yapılandırmıfl oldu¤u çekici
firmaları ve bölgeleri için geçerlidir. Sunulan bilgiler bilgilendirme maksatlı olup, resmi ve hukuki ifllemlerde
delil niteli¤i taflımaz, sunulan hizmetler ıflı¤ında Tur Assist ve anlaflmalı çekici hizmet birimleri tanık ve/veya
taraf olarak gösterilemez.

2.5. Acil mesajların iletilmesi
Sigortalının talebi üzerine fiirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil
veya gerekli mesajların iletilmesini sa¤layacaktır.

2.6. Koflullar
1. Herhangi bir talep halinde fiirketin sorumlulu¤u, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalının

bu Poliçe’nin koflullarına uymakta olmaları kofluluna ba¤lıdır,
2. Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b. ‹stenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için fiirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.
c. fiirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3. fiirket, herhangi bir geri ödeme talebini kabul etmeyecektir.
4. fiirket, e¤er aynı flartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmifl olup, halen yürürlükte

bulunan bir baflka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken
herhangi bir menfaate iliflkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.7. ‹stisnalar
1. fiirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak afla¤ıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda

hiçbir hizmet verme yükümlülü¤ü olmayacaktır:
a. Arıza nedeniyle meydana gelen durum,
b. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Sigortalı veya herhangi bir baflka kiflinin hileli

hareketleri,
c. Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana

gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
d. Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düflmesi gibi ola¤anüstü olaylar sonucu ortaya

çıkan zararlar,
e. Terörizm, isyan ve ayaklanmalar,
f. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
g. Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
h. Araç sürücüsünün;

i. ‹laç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı
kullanmakta oldu¤u ülkedeki kanunların müsaade etti¤i düzeyin üzerinde olması,

ii. Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
i. Sigortalı ya da Sürücünün taflınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme
biçimine uymayan flekilde taflınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
j. Araçta taflınan yakıt madeni esaslı cisimler veya di¤er yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
k. Bir Sigortalının afla¤ıdakilere katılması:

i. Yarıfl, ralli veya benzeri denemeler,
ii. Sportif faaliyetler,
iii. Suç hareketleri,
iv. Bahisler.
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l. Sigortalının kasıtlı hareketleri,
m. Tıbbi reçete dıflında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuflturucular veya tıbbi ürünlerin

gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
n. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmufl olsun veya olmasın, var

oldu¤u yetkili bir doktor tarafından poliçe bafllangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi
bir durum veya bu duruma ba¤lı olarak ortaya çıkan akut kriz,

o. Her türlü hastalık,
p. ‹ntihar veya intihar teflebbüsü,
q. Aracın trafi¤e çıkıflını sa¤layan yasal dokümanların (flartların) olmaması,
r. Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, benzin bitmesi,
s. Her türlü arıza,
t. Sigortalı araca yönelik eklentiler, inflaata yönelik endüstriyel araçlar ve askeri araçlar

kapsam dıflıdır.
2. fiirket, afla¤ıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a. Aracın her türlü tamiri,
b. fiirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmifl her türlü yardım

faaliyeti ve masrafları,
c. Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde

veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kiflisel ve/veya
ticari eflyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

3. B‹LG‹ ve ORGAN‹ZASYON SERV‹S‹
Bilgi ve organizasyon servislerinde ba¤lantı Tur Assist tarafından sa¤lanacak, alınacak hizmetlerle ilgili
masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının
iste¤ine ba¤lıdır. Alınan hizmetlerle ilgili do¤abilecek sorunlardan hizmeti do¤rudan sa¤layan servis birimi
sorumlu olacaktır.

3.1. Turistik Bilgiler
fiirket, Sigortalının iste¤i do¤rultusunda seyahatler, ülkeye girifl ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük ifllemleri
ve sa¤lık koflulları hakkında bilgi sa¤layacaktır. Seyahat acenteleri, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm
polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport ifllemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

3.2. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalının talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi
sa¤layacaktır.

3.3. Sa¤lık kuruluflları ile ilgili bilgiler
Sigortalının talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi eczane ve ambulans flirketleri ile ilgili adres
ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün
olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.

3.4. Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalının talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat iflletmeleri,
demiryolları seferleri, rent a car flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri
verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

3.5. Döviz kurları bilgileri
Sigortalının talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.
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3.6. Restoranlar ve e¤lence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalının talebi üzerine çeflitli restoran ve e¤lence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte
detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

3.7. Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalının talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

3.8. Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalının talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek
ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

3.9. Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalının talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

3.10. Özel günler için organizasyon
Do¤um günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

3.11. Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalının talebi üzerine yafllılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

3.12. Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda
organizasyon yapılacaktır.

3.13. Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdıflı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

3.14. Di¤er bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteflarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik
flubeleri, bankalar, basın kuruluflları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları,
meslek odaları, ifl ve iflçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
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