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Değerli Sigortalımız,

Trafik Sigortası poliçemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Trafik sigortası hizmetlerinden ihtiyacınız olduğunda faydalanabilmeniz için bazı konularda sizi 
bilgilendirmek istiyoruz.

Bilgilendirme Formunun poliçeniz ve bu kitapçık ile birlikte teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

Lütfen bu sigorta poliçesi ile birlikte teminat altına alınan risklerinizin anlatıldığı kitapçığınızı, poliçenizi ve 
bilgilendirme dokümanlarını dikkatlice okuyunuz. Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde yararlanabileceğiniz 
teminatlar, satın almış olduğunuz ve poliçede belirtilmiş bulunan teminatlarla sınırlıdır. Size verilen bu 
ürün kitapçığında satın almış olmadığınız bazı teminatlara ilişkin açıklamalar da yer alıyor olabilir. Hangi 
teminatlardan yararlanma hakkına sahip olduğunuz hususunda ürün kitapçığı değil sadece poliçe esas 
tutulacaktır.

Poliçenizin üzerinde sigortalı kıymetlerinize ilişkin yanlış ya da eksik olduğunu düşündüğünüz bilgiler var 
ise hasar anında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak adına, bu bilgilerin düzeltilmesi için poliçenizi 
satın almış olduğunuz kanala müracaatta bulununuz.

İster sabit hattan, ister cepten, Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeden 0850 7 24 0850 
numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve İhbar Hattı telefon numaramızı kolayca 
ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurunuz. Unutmayın, size çabuk yardım edebilmemiz, bize en kısa 
sürede ulaşmanıza bağlıdır. 

Poliçenizin üzerinde yer alan iletişim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol etmeniz sizlere daha iyi hizmet 
verebilmemiz için önem arz etmektedir.

Sigorta primi ödemelerinizi poliçenizin üzerinde belirtilen yerlere yine poliçenizin üzerinde belirtilen 
yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

‘www.anadolusigorta.com.tr’ adresli web sitemizden ürünlerimiz ve sigortacılık hizmetlerimiz hakkında 
detaylı bilgi edinebilir, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter aracılığı ile 
bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
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1. GENEL	ŞARTLAR

1.1. KARAYOLLARI	MOTORLU	ARAÇLAR	
ZORUNLU	MALİ	SORUMLULUK	TRAFİK	
SİGORTASI	GENEL	ŞARTLARI

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

A.2. TANIMLAR
Bu Genel Şart uygulamasında;
a. Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleten 
sayılan kişiyi,

b. Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa göre karayolu sayılan alanlar ve 
diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile 
karayoluyla trafik bağlantısı olan yerler,

c. Motorlu Araç: İlgili mevzuat gereği trafiğe 
çıkması trafik siciline veya ilgili mevzuatla 
düzenlenen özel sicile tescile tâbi motorlu 
araçları,

ç. İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik 
aksamının çalışması, (Mekanik aksamı 
çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden 
de olsa hareket haline geçmesi işletilme hali 
olarak kabul edilir. Kazanın temassız olması 
sorumluluğa engel olmaz.)

d. Zarar: Motorlu bir aracın işletilmesi ile 
oluşan bir trafik kazası sonucunda üçüncü 
şahısların ekonomik değeri olan mal varlığında 
doğrudan azalma olmasına veya vücut 
bütünlüğünde eksilmeye, sürekli sakatlığa 
veya ölümüne sebebiyet verilmesi nedeniyle 
ilgililerin uğradıkları bu Genel Şartlar ile içeriği 
belirlenen maddi kayıpları,

e. Eşdeğer (Muadil)  Parça: Bir motorlu aracın 
montajında kullanılan esas-orijinal parçaların 
değiştirilmesi amacıyla üretilen, ilgili mevzuat 
(yönetmelik, standard, teknik düzenleme) 

çerçevesinde belirlenen deney, muayene 
metotlarına göre orijinal parçayla (kütle, 
boyut, malzeme ve işlevsellik vb.) kıyaslanarak 
tespit edilen kriterlere uygunluğunun, Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yetkili kuruluşlarca düzenlenecek 
belgeler yoluyla belgelendirilmesi gereken 
parçaları, (Bu kapsamda bir belgenin varlığı 
durumunda, belge konusu parçaların aksi 
iddia sahibince kanıtlanana kadar eşdeğer 
kalitede olduğu 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 sağlayıcı tarafından 
getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre 
üretilmiş yedek parçaları,

ii. Aracın orijinal parçaları ile aynı üretim 
bandında üretilen yedek parçaları, (Bu 
parçaların, söz konusu aracın montajında 
kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun 
ve araç üreticisi tarafından getirilen ölçütlere 
ve üretim standartlarına göre üretildiğinin 
Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul 
ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmesi 
halinde, belge konusu parçaların aksi iddia 
sahibince kanıtlanana kadar orijinal yedek 
parça olduğu varsayılır.)

iii. İlgili mevzuat çerçevesinde ömrünü 
tamamlamış araçlardan veya Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenecek esaslara göre 
hasarlı araçlardan çıkarılan kodlandırılmış, 
hasarsız, araç güvenliği ve çevre standartlarını 
karşılayan eşdeğer niteliğinde olmayan 
parçaları,

g.  Sorumluluk Riski: Sigortalının motorlu araç 
işletilmesinden doğan, kazaya sebep olan 
mucbir sebepler dahil olaylar ile kazazede, 
hak sahibi ve diğer ilgili üçüncü kişilerin 
kusurları çerçevesinde belirlenen tazminat 
yükümlülüğünü

ğ. Arabulucu: 07.06.2012 tarihli ve 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk 
kanununa göre arabuluculuk siciline kayıtlı 
olup uyuşmazlık çözümünde görev yapan 
kişiyi

ifade eder.

A.3.  SİGORTANIN KAPSAMI
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın 
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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, sigortalının haksız taleplere karşı 
savunmasını bu genel şartların B.2.4. maddesi 
hükmü çerçevesinde temin eder.

A.4. SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ
Bu genel şart 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.

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.

ç. 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.

A.6. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER
Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
a. İşletilme halinde olmayan araçların sebep 

olacağı zararlar,
b. Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen 

tazminat talepleri,
c. İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski 
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kapsamında olmayan tazminat talepleri,
ç. Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve 

fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle 
bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı 
kardeşlerinin, 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 şahsının kusuruna denk gelen destek 
tazminatı talepleri,

e. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj 
ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta 
veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/
yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı 
zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri 
sürülecek talepler,

f. Manevi tazminat talepleri,
g. Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 

eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı 
yöneltebileceği talepler,

ğ. 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 olmadığı zararlar, aracın 
çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen 
kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri 
sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden 
kişilerin 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 doğan 
sabotajda kullanılan araçların neden olduğu 
ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile 
aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya 
kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara 
uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, 
aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde 
kullanan kişilerin talepleri,

j. Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, 
yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın 
kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle 
temizleme, toplanan atıkların taşınması ve 
bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, 

canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen 
zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden 
oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri 
gelen talepler,

k. Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira 
mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı 
olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar 
nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,

l. İlgili 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 kovuşturmadan doğan tüm giderler ile 
idari ve adli para cezaları,

o. Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat 
içeriği dışında kalan talepler.

A.7. SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU
Sigorta, poliçede, başlama ve sona erme tarihleri 
olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, 
Türkiye saati ile öğleyin 12.00’da başlar ve 
öğleyin saat 12.00’da sona erer.
Sigorta sözleşmesinin vade sonundan önce 
sonlandırılması usul ve esasları Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenir.

B.1. HASAR VE TAZMİNAT
B.1.1.Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde 
Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin 
Yükümlülükleri
Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde 
aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a. Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu 

gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan 
itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar 
etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl 
sigortacıya bildirmek,

b. Sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, 
azaltılması, artmasına engel olunması veya 
sigortacının poliçeden doğan rücu haklarının 
korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde 
önlemler almak ve bu amaçla sigortacı 
tarafından verilen talimatlara uymak,

c. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme 
uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, 
rizikonun veya tazminatın kapsamının 
belirlenmesinde gerekli ve beklenebilecek 
olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya 
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makul bir süre içinde sağlamak, ayrıca, aldığı 
bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun 
gerçekleştiği veya diğer 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 şartlar altında 
gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat 
yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının 
kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün 
bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, 

ç. Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka 
yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı 
veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği 
hallerde, durumdan sigortacıyı derhal 
haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai 
kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu 
ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri 
derhal sigortacıya vermek,

d. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta 
sözleşmeleri varsa sigortacılardan her birine 
rizikonun gerçekleştiğini bildirmek,

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. TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ
Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü 
kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek 
anlaşma hakkını haizdir.
Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigortalı 
tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule 
yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir 
tazminat ödemesinde de bulunamaz.
2.1.  Sigortacı; hak sahibinin, kaza veya zararın 
tespit edilebilmesi için bu genel şartlar ekinde 
yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez 
veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren 
sekiz iş günü içerisinde tazminatı hak sahibine 
öder. Sigortacının kendisine iletilen belgelere haklı 
olarak itiraz etmesi veya kendisinin hak sahibinden 
veya başka bir kurumdan haklı olarak yeni bir 
belge talep etmesi halinde söz konusu süre yeni 
talep edilen belgenin sigortacının merkez veya 
şubelerinden birine iletilmesinden sonra başlar. 
Sigortacı hak sahibinden münhasıran hak sahibinin 
tazminat hakkını etkileyen bilgi ve belgeleri talep 

edebilir.
Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı 
mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü 
tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki 
araçlardan elde edilen orijinal parça ile 
değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. 
Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 
yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören 
parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali 
ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması 
durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış 
araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde 
edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model 
yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta 
hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda 
eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar 
mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen 
orijinal parça ile değişim yapılır. Bu paragraf 
uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı 
meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından 
indirilemez.
Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar 
mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen 
orijinal parça ile değişim mümkün olduğu halde, 
sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan 
orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının 
soruımluluğu, sigortacının kaza tarihi itibariyle 
benzer hasarlardaki onarım uygulamasına 
göre, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar 
mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen 
orijinal parça bedeli ile sınırlıdır. Sigortacı bu 
paragraf kapsamındaki onaya ilişkin tercihini 
hasar ihbarından itibaren 2 iş günü içinde 
onarım merkezine veya hak sahibine bildirmediği 
durumda onayı varsayılır. İspat yükümlülüğü 
sigortacıya aittir.
2.2.  Hak sahibi aracının, bu madde 
uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen 
ölçütleri karşılayan, dilediği onarım merkezinde 
onarılmasını talep edebilir. Bu durumda sigortacı, 
araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu 
onarım merkezinde onarılsaydı uygulanacak 
parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre 
belirlenecek bedele göre ödeme yapabilir. 
Sigortacı söz konusu bedel uygulaması hakkında 
hak sahibini hasar ihbarından itibaren 2 iş günü 
içinde bilgilendirir. Sigortacı bu süre içinde anılan 
bildirimi yapmadığı takdirde bildirim konusu bedeli 
hak sahibine karşı ileri süremez.
2.3.  Onarım masraflarının zarar gören aracın 
rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması 
ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım 
kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi 



5

durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu 
durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda 
hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi 
sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmez.
Onarım masrafları zarar gören aracın rizikonun 
gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, 
ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun 
eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması 
durumunda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda 
trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli 
tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat 
ödenmez.
Hak sahibinin aracın hasarlı haliyle kendisine 
terk edilmesine onay vermesi halinde aracın 
riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali 
arasındaki tutar zorunlu trafik sigortası limitleri 
dahilinde kendisine tazminat olarak ödenebilir. Bu 
durumda ilgisine göre bu maddede yer alan usul 
çerçevesinde işlem yapılır. Hak sahibinin onayı 
ile aracı hasarlı haliyle hak sahibine terk ederek 
tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip 
hak sahibine bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden 
itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş 
sayılır.
Kısmi onarımlarda parçaların sigorta şirketi 
tarafından tedarik veya tazmin edilmesi halinde 
hasarlı parçalar talep ettiği takdirde sigortacının 
malı olur.
Kısmi hasar halinde tarafların mutabakatıyla 
onarım yerine nakdi ödeme yapılabilir.
Araç sicilinde bulunan işleme engel kayıtlar 
sebebiyle, belirtilen hurda veya çekme belgesinin 
hak sahibi tarafından alınamaması ve sigorta 
şirketine 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 şirketince ilgililere bildirilir.
2.4.  Dava açılması halinde, sigortalının ihbarı 
ile sigortacı takip ve idare etmek üzere davaya 
her aşamada dahil olur. Sigortalı, sigortacının 
göstereceği avukata gereken vekâletnameyi 
vermek zorundadır. Sigortacı karşı taraf lehine 
hükmedilen dava masrafları ile mahkemece 
hükmedilen karşı taraf avukatlık ücretlerini 
ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan 
tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu 
masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı 
dahilinde öder.
Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu 
kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi 

halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya 
iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği 
avukatın giderlerini öder.
2.5.  İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay 
içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan 
mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya 
anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak 
bilirkişi tespitlerine göre süratle tespit edilecek 
hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak 
öder.

B.3. SİGORTACININ HALEFİYETİ
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken hak 
sahibi yerine geçer.

B.4. ZARAR GÖRENLERİN HAKLARININ 
SAKLI TUTULMASI VE SİGORTACININ 
SİGORTALIYA RÜCU HAKKI
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine 
ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat 
yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının 
azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene 
karşı ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine 
ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine 
göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını 
sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.
Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
a. Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya 

eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir 
hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana 
gelmiş ise,

b. Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat 
hükümlerine göre gereken ehliyetnameye 
sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş 
sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine 
geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından 
sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali 
sonucunda meydana gelmiş ise,

c. Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili 
mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü 
içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü 
içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü 
içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında 
meydana gelen zararlar,

ç. Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya 
ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması 
veya yetkili makamlarca tespit edilmiş 
olan istiap haddinden fazla yolcu veya 
yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve 
tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan 
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araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve 
infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

d. Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde 
bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı 
zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

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

f. Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında 
sigortalının veya eylemlerinden sorumlu 
olduğu kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı 
sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği 
nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller 
hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi 
veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın 
oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin 
düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması 
halinde,

 Sigortacı rücu sebeplerine dayanarak tazminat 
sürecini geciktiremez ve bu sebeplere dayalı 
bilgi ve belgeyi hak sahibinden talep edemez.

C.1. SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma 
payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya 
primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak 
vergi, resim ve harçlardan oluşur.
Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır 
yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen 
ödenir. Ancak taraflar, sigorta priminin en az 
dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin 
olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul 
edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi 
sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi 
hakkından vazgeçmiş sayılır.

C.2. SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA BEYAN 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta ettiren/sigortalı, sözleşmenin yapılması 
sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli 
hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 
Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış 
bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda 
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 vermişse, sunulan listede 

yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin 
olarak sigorta ettirene/sigortalıya hiçbir sorumluluk 
yüklenemez; meğerki sigorta ettiren/sigortalı 
önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun.
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta 
ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan 
yükümlülüğünün ihlal edildiğinin tespiti durumunda, 
bu ihlal tazminatın miktarına yahut rizikonun 
gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, 
ihmalin derecesine göre ihlal sonucu tazminat 
miktarına etki eden tutar ilgisine göre sigorta 
ettirene/sigortalıya rücu edilir. İhmal kast 
derecesinde ve beyan yükümlülüğünün ihlali ile 
gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, hak 
sahibine ödenen tüm tazminat ilgisine göre sigorta 
ettirene/sigortalıya rücu edilir, bağlantı yoksa, 
sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim 
arasındaki oranı dikkate alarak, ödenen sigorta 
tazminatını rücuen tahsil eder.

C.3. SİGORTALININ/SİGORTA 
ETTİRENİN SİGORTA SÜRESİ İÇİNDE İHBAR 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SONUÇLARI
Sigortalı/sigorta ettiren, sözleşmenin 
yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan 
rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak 
tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve 
işlemlerde bulunamaz.
Sigortalı/sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, 
rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya 
mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa 
yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması 
olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri 
gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında 
yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren 
en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 
Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren 8 
gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu 
sigortalıya/sigorta ettirene ihtar eder. Sigortalı/
sigorta ettiren, ihtarın tebliğ tarihini takip eden 
sekiz gün içinde talep olunan prim farkını 
sigortacıya öder.
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortalının/
sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere 
ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiğinin 
saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat 
miktarına ya da rizikonun gerçekleşmesine 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 değişiklik ile gerçekleşen 
riziko arasında bağlantı varsa, bu durumda 
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hak sahibine ödenen tüm tazminat ilgisine göre 
sigortalıya/sigorta ettirene rücu edilir. Bağlantı 
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 tebliğ edilen prim 
farkını süresinde ödemediği ve rizikonun sigortacı 
tarafından fark priminin tebliğ edilmesini takip 
eden sekiz günden sonra gerçekleştiği 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 karışılması, bu 
genel şartlar kapsamındaki sigorta teminatına 
dahil hususlarla ilgili dava açılması gibi 
sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, 
sigortacıya bildirir. Bildirimin yapılmaması veya 
geç yapılması, ödenecek tazminatta artışa neden 
olmuşsa, artan kısım ilgisine göre sigortalıya/
sigorta ettirene rücu edilir.

C.4. SİGORTALININ DEĞİŞMESİ
Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan 
sigortalıyı takip eder.  
Sigortalının değiştiği her durumda mevcut 
sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden 
sona erer ve
 ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. 
Ancak, mevcut sözleşme sigortalının değiştiği 
tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir 
işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin 
yeni işleten için sözleşme yapılana kadar 
geçerlidir.

C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR
Sigortacıya yapılacak bildirimler sigorta şirketinin 
merkezine veya sözleşmede yer verilen ilgili 
temsilciliğine veya sigorta sözleşmesine aracılık 
yapan acenteye noter eliyle veya taahhütlü 
mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalının poliçede 
gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son 
bildirilen adresine aynı surette yapılır.
Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup 
veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü 
mektup hükmündedir.
Sigorta sözleşmesinde belirlenen elektronik 
haberleşme yöntemleri ile de tebliğ ve ihbar 
yapılabilir.

C.6. SIRLARIN SAKLI TUTULMASI
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu 
sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ait 
olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından 
doğacak zararlardan sorumludurlar. Sigortalı iş bu 
poliçeye taraf olmakla sigorta konusu araca ilişkin 
sigortalıyı tanımlamayan bilgilerin 3/6/2007 
tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 
31/A ve 31/B maddeleri hükmü çerçevesinde 
paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

C.7. ARABULUCUYA BAŞVURU VE YETKİLİ 
MAHKEME
Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında 
öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden 
önce ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması 
gerekir. 
Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en 
geç 15 gün içinde  başvuruyu yazılı olarak 
cevaplamaması veya verilen cevabın talebi 
karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, 
hak sahibi sigortacının merkez veya şubesinin 
veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin 
bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana 
geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin 
ikametgahının bulunduğu mahkemede dava 
açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için 
Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir.
Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 
15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma 
sağlayamaması durumunda, anlaşma 
sağlayamadığı tutar için arabulucuya başvurabilir. 
Anlaşma sağladığı tutarı ise bu Genel Şartların 
B.2.maddesi çerçevesinde hak sahibine öder. 
Hak sahibi de arabulucuya başvurabilir.
Sigortacıya karşı dava açılmış olması arabulucuya 
müracaata engel değildir.
Arabuluculuk usulünde hak sahibinin vekil ile temsil 
edilmesi durumunda vekalet ücretini ilgili mevzuat 
dahilinde sigortacı öder.

C.8. ZAMANAŞIMI
Motorlu araç kazalarından doğan zararların 
tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar 
ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden 
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza 
kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı 
süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat 
talepleri için de geçerlidir.
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Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, 
sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı 
bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat 
yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin 
birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek 
kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda 
zamanaşımına uğrar.
Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.

C.9. ÖZEL ŞARTLAR
Bu genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel 
şartlar 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 Şartları 
yürürlükten kaldırılmıştır.

C.11. YÜRÜRLÜK
Bu Genel Şartlar 1/6/2015 tarihinde yürürlüğe 
girer.

1.1.1. EKLER

1.1.1.1. EK 1: Değer Kaybı Hesaplaması
Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında, 
hak sahibinin talebi olması halinde, değer kaybı 
aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde eksper 
tarafından ayrıca düzenlenecek bir değer kaybı 
rapora ile değerlendirilir.

1. Formül
Araç Rayiç Değeri: (ARD)
Araç Kilometresi: (KM)

ARAÇTA YAPILAN İŞLEMLER
A. KAYNAKLI ANA PARÇALARDA DEĞİŞİM

ADET ÇARPAN

ORTA DİREK 
DEĞİŞİM 3 (ADETxÇARPAN) x 

ARD/100

MARŞPİYEL 
DEĞİŞİM 3 (ADETxÇARPAN) x 

ARD/100
ARKA 

ÇAMURLUK 
DEĞİŞİM

3,5 (ADETxÇARPAN) x 
ARD/100

HAVUZ 
SACI 

DEĞÎŞÎM
3 (ADETxÇARPAN) x 

ARD/100

ARKA 
PANEL 

DEĞİŞİM
2,5 (ADETxÇARPAN) x 

ARD/100

TAVAN 
SACI 

DEĞİŞİM
4,5 (ADETxÇARPAN) x 

ARD/100

TOPLAM=T1
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B. KAYNAKLI ANA PARÇALARDA DÜZELTME
(Bu bölümde Eksper hasar ve onarım şeklinin 
değer kaybına etkisini 1 ile 5 arasında 
puanlayacaktır.)

C. YUKARIDAKİ LİSTELERDE YER ALMAYAN 
DİĞER PARÇALAR

A.B.C. BOYA UYGULANAN AKSAM 
(Yukarıdaki tüm listelerde boya uygulanan 
parça adedi)

*Eksper boya uygulanan aksam sayısını belirlerken 
marka model ve işlemin durumuna göre birden 
fazla parçayı tek olarak hesaba alabileceği gibi 
bir parçayı işlemin durumuna göre bir buçuk veya 
iki adet olarak da takdir edebilir.
** Eksper onarılan ya da değişen aksam sayısını 
belirlerken parçanın nev’ine, aracın marka 
modeline, değer kaybına etkisine ve işlemin 
durumuna göre birden fazla parçayı tek olarak 
hesaba alabilir.

ÖZET OLARAK:
A. (ADETxÇARPAN) x ARD + ...+ ... = T1
                100

B.  (EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)xARD+ ...+ ... = T2
                        100

C. (ADETxÇARPAN) x ARD + ...+ ... = T3
               100

A.B.C. (ADETxÇARPAN) x ARD + ...+ ... = T1
                        100

Araç Km’si 15.000 ve altında ise, 
DEĞER KAYBI = (T1+T2+T3+T4)

Araç Km’si 15.001 ye üzerinde ise,
DEĞER KAYBI = (T1+T2+T3+T4) - 
[(T1+T2+T3+T4) x ((KM-15.000)/75.000)]
                                         2
2. Teminat Dışında Kalan Haller
Hasar sonrası aşağıdaki haller Değer Kaybı 
Teminatı dışındadır.
1. Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, 

plastik tampon/parça onanından, cam, 
radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, 
mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı 

ADET ÇARPAN

ŞASE 
DÜZELTME 0,7

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

ŞASE 
KESME 0,75

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100
TAVAN 
SACI 

DÜZELTME
0,7

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

ORTA DİREK 
DÜZELTME 0,7

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100
ARKA 
PANEL 

DEĞİŞİM
0,7

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

HAVUZ 
SACI 

DEĞİŞİM
0,7

(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

ARKA 
ÇAMURLUK 
DÜZELTME

0,7
(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

MARŞPİYEL
DÜZELTME

0,7
(EKSPER TAKDİRİx 
ÇARPAN)xARD/

100

TOPLAM=T2

ADET ÇARPAN
KAYNAK 
YAPILAN 
KAPORTA 
AKSAMI

1,2 (ADETxÇARPAN) x 
ARD/100

DÜZELTME 
YAPILAN 
KAPORTA 
AKSAMI

1,2 (ADETxÇARPAN) x 
ARD/100

DEĞİŞEN 
KAPORTA 
AKSAMI

1 (ADETxÇARPAN) x 
ARD/100

TOPLAM=T3

ADET ÇARPAN
BOYA 

UYGULANAN 
AKSAM

0,75
 (ADETx 

ÇARPAN) x ARD 
100

TOPLAM=T4
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hasarları,
2. Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı 

parçalarda yapılan onarım/değişim ile 
giderilebilen hasarlar

3. Aracın kaza anındaki rayiç değerinin % 25‘ini 
aşan değer kaybı talepleri, (Bu maddede 
düzenlenen sınır bir araç için talep edilecek 
toplam değer kaybı limiti olup daha önceden 
ödenen değer kaybı tazminatları limitten 
mahsup edilir.)

4. Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç 
üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile 
ilgili talepler,

5. Çekme Belgeli ve Hurda Belgeli işlemi görmüş 
araçlar,

6. Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun 
süreli (bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda 
eksper tarafından hesaplanan değer kaybı 
tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, 
koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar 
sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri.

3. Ek l’de yer alan tutarlar %50’sine kadar 
(%50 dahil) Hazine Müsteşarlığınca azaltılabilir 
veya arttırılabilir. 

1.1.1.2. EK 2: Destekten Yoksun Kalma 
Tazminatı Hesaplaması
1. Destekten yoksun kalma tazminatı, bu Genel 

Şartlar uyarınca belirlenen ilkeler dikkate 
alınarak zarar gören kişinin ve müteveffanın 
bireysel özelliklerine göre hesaplanır.

2. Tazminat toplu para şeklinde ödenir.
3. Hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 

2010 tablosu dikkate alınır. Tablonun belirli 
periyodlaria güncellenmesi halinde tazminat 
tutarı, kaza tarihi itibariyle güncel versiyona 
göre hesaplanır.

4. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), 
% 1,8 olarak dikkate alınır. İskonto oranı 
(teknik faiz) gerekli görülen hallerde Hazine 
Müsteşarlığı tarafından güncellenir.

5. Belgelendirilmiş olması durumunda, 
hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş 
geliri dikkate alınır. Vergilendirilmiş gelir 
tutarı için herhangi bir belge sunulamaması 
durumunda hesaplama, asgari ücret 
kullanılarak yapılır. Aynı kriterler pasif dönem 
hesaplamasında da geçerlidir.

6. Yeniden evlenme olasılığı, Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verileri yardımıyla Türkiye’nin 

coğrafi ve demografik yapısına göre 
Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde oluşturulacak cetvel 
dikkate alınarak hesaplamalara yansıtılır. 
TÜİK tarafından yayınlanacak resmi 
veriler yardımıyla hazırlanacak cetvelin 
kullanılmaya başlandığı tarihe kadar, mevcut 
yargı uygulamasında esas alınan tablo 
kullanılacaktır.

7. Destek süresi ile aktif ve pasif çalışma süresi, 
Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esaslara 
göre hesaplanır.

8. Tazminat tutarının negatif çıkması durumunda 
tazminat tutan sıfır olarak kabul edilir.

9. Tazminat, ax,n formülü ile hesaplanır. 
Tazminat hesaplanırken “Devre Başı 
Ödemeleri Belirli Süreli Rant” formulü 
esas alınır. Bu formülde kullanılacak yaş 
parametresi (x) hesap yapılacak mağdurun 
yaşını, destek süresi paremetresi (n) ise 
mağdur ile ölenin muhtemel yaşam sürelerinin 
kesiştiği ve desteğin devam ettiği süreyi 
göstermektedir.” 

10. Yukarıdakiler dışında hesaplamaya ilişkin 
diğer hususlar ile hesaplamaya ilişkin 
standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirlenir. 

1.1.1.3. EK 3: Sürekli Sakatlık Tazminatı 
Hesaplaması
1. Sürekli sakatlık tazminatı, bu Genel Şartlar 

uyarınca belirlenen ilkeler dikkate alınarak 
zarar gören kişinin bireysel Özelliklerine göre 
hesaplanır.

2. Tazminat, toplu para şeklinde ödenir.
3. Hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 

2010 tablosu dikkate alınır. Tablonun belirli 
periyodlarla güncellenmesi halinde tazminat 
tutarı, kaza tarihi itibariyle güncel versiyona 
göre hesaplanır.

4. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), 
% 1,8 olarak dikkate alınır. İskonto oranı 
(teknik faiz) gerekli görülen hallerde Hazine 
Müsteşarlığı tarafından güncellenir.

5. Belgelendirilmiş olması durumunda, 
hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş 
geliri dikkate alınır. Vergilendirilmiş gelir 
tutan için herhangi bir belge sunulamaması 
durumunda hesaplama, asgari ücret 
kullanılarak yapılır. Aynı kriterler pasif dönem 
hesaplamasında da geçerlidir.
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6. Aşağıdaki tabloya göre maluliyet oranının 
denk geldiği aralıktaki katsayı nispetinde 
asgari net ücret dikkate alınarak bakıcı 
gideri hesaplanır. Bakıcı tutulduğunun 

belgelendirilmesi durumunda asgari brüt ücret 
hesaplamalarda dikkate alınır.

7. Tazminat, ax,n formülü ile hesaplanır. 
Tazminat hesaplanırken “Devre Başı Ödemeli 
Belirli Süreli Rant” formülü esas alınır. Bu 
formülde kullanılacak yaş parametresi 
(x) hesap yapılacak mağdurun yaşını, 
hesaplamanın hangi süre için yapılacağını 
gösteren parametre (n) ise sürekli sakatlığa 
uğrayan kişinin muhtemel yaşam süresini 
göstermektedir.

8. Yukarıdakiler dışında hesaplamaya ilişkin 
diğer hususlar ile hesaplamaya ilişkin 
standartlar Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirlenir. 

1.1.1.4. Ek 4: Motorlu Araçlarla ilgii 
Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Yaptırılacak 
Zorunla Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında 
Uygulanacak Esaslar 
2918 sayılı kanunun 104.maddesi kapsamında 
teminat verilmesi durumunda sigortacı motorlu 
araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs 
sahibine düşen hukuki sorumluluğu Karayolları 
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
Genel Şartları kapsamında teminat altına alır.
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan 
teşebbüs sahipleri gözetim, bakım, onarım ve 
alım-satım amacıyla kendilerine bırakılan motorlu 
araçlan ilgili mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü 
olduklan deftere kaydetmek zorundadırlar.
Söz konusu motorlu aracın teşebbüs sahibinin 
sorumluluğunda bulunduğu sırada üçüncü kişilere 
vermiş olduğu Karayolları Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan 
kapsamına giren zararlar, hasar tarihinde 
yürürlükte olan Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki 
Faaliyette Bulunanlar için belirlenen sigorta 
limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

1.1.1.5. EK 5: Motorlu Araçlarla İlgili Yarış 
Düzenleyicileri İçin Yaptırılacak Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Hakkında Uygulanacak 
Esaslar 
2918 sayılı Kanunun 105. maddesi kapsamında 
teminat verilmesi durumunda sigortacı motorlu 
araçlarla ilgili yarış düzenleyicilerinin, yarışa 
katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları 
ile gösteride kullanılan diğer araçların sebep 
olacakları zararlardan dolayı söz konusu 
kişilerin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlan kapsamında 
teminat altına alır.
Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı 
kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan 
sorumlulukları yarış veya gösteriye katılan, onlara 
eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan 
araçların türlerine göre hasar tarihinde yürürlükte 
olan sigorta limitlerine kadar teminat altına 
alınmıştır.

Maluliyet Oranı 
Aralığı (%)

Asgari Net Ücrete 
Uygulanacak Nispet 

(%)
0 69 0

70 79 50

80 89 75

90 100 100
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1.2. MOTORLU	KARA	TAŞITLARI	İHTİYARİ	MALİ	
SORUMLULUK	SİGORTASI	GENEL	ŞARTLARI

Sigorta Teminatının Kapsamı
Madde 1 
Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın 
kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik 
Kanunu’na ve Umumi Hükümlere göre aracın 
işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu 
poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde 
kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin 
eder.
İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı 
müdafaasını da temin eder.
Madde 2 
Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına 
Alınabilecek Hal ve Teminat Dışında Kalan 
Haller
Madde 3
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat 
kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları 
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
(Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu 
teminat, bahsi geçen  zorunlu sigortanın varlığına 
bağlı  olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde 
hüküm ifade eder.
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
a. Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,
b. Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve 

idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla 
ileri sürülen talepler,

c. İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, 
usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme 
ilişkisi ile bağı olanların) ve birlikte yaşadığı 
kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla 
ileri sürülen talepler,

d.  Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide 
araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen 
talepler,

e. Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile 
taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya 
teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin 
bozulması zarar ve ziyaa uğraması yüzünden 
ileri sürülen talepler,

f. Çalınan veya gaspedilen aracın sebep 
olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre 
işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın 
çalındığını ve/veya gaspedildiğini bilerek 
binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle 
ileri sürülen talepler,

g. Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergâhında 
yapılan antrenmanlar sırasında meydana 
gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri 
sürülen talepler,

h. Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, 
araçta değişiklik yapılması amacı ile veya 
benzeri bir amaçla faaliyette bulunan 
teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın 
sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü 
talepler,

i. Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması 
(yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana 
gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen 
talepler,

j. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden 
doğan sabotajda kullanılan araçların neden 
olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı 
zararlar ile aracın terör eylemlerinde 
kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek 
binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle 
ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna 
bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin 
talepleri.

Tazminatın Azaltılması veya Kaldırılması 
Sonucunu Doğuran Haller
Madde 4
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine 
ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat 
yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının 
azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene 
karşı ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine 
ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine 
göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını 
sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.
Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir.
a. Sigortalının kasdi bir hareketi veya ağır kusuru 

yüzünden sebebiyet verilen zarar ve ziyanlara 
ilişkin talepler,

b. Aracın, Karayolları Trafik Kanunu’na göre 
geçerli sürücü belgesi olmayan kimseler 
tarafından sevkedilmesi veya geçerli trafik 
belgesi olmadan kullanılması halinde 
sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilişkin 
talepler,

c. Aracın, alkollü içkilerin etkisi altında olup 
güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş olan 
veya uyuşturucu veya keyif verici maddeler 
almış kimseler tarafından sevk ve idare 
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edilmesi halinde sebebiyet verilen zarar ve 
ziyana ilişkin talepler,

d. Araçların yolcu taşınmaya mahsus olmayan 
yerlerinde yolcu taşınması veya yetkili 
makamlarca tespit edilen kapasite dışında 
fazla yolcu veya yük taşınması sebebiyle 
doğacak zarar ve ziyanlar ilişkin talepler.

Bunlardan başka, sigorta ettiren zarar vukuunda 
10. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan 
miktarında bir artış olursa, sigortacı zarar görene 
tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta 
ettirene rücu eder.
Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri 
olarak yazılı günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça 
Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve 
öğleyin saat 12.00’de sona erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
Madde 6
Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin aracın hakiki 
durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname 
yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına 
dayanarak kabul etmiştir.
Sigorta ettirenin beyanı hakikata aykırı veya 
eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını  
veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek 
hallerde:
a. Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu 

öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde 
sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş 
ise zarar görenlere tazminatı ödemekle 
beraber, ödediği tazminat miktarı kadar 
sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde 
sigortacı prime hak kazanır. 

b. Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı 
durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay 
içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını 
almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.

 Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul 
etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde 
akit feshedilmiş olur.

 Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla 
veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı 
sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5. iş 
günü saat 12.00’de hüküm ifade eder.

 Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen 
sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir 
ve fazlası geri verilir.

c. Cayma, fesih veya prim farkını talep etme 

hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.
d. Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı takdirde 

riziko:
1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği 

süre içinde veyahut,
3. Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için 

geçecek süre içinde gerçekleşirse, 
sigortacı zarar görenlere ödediği 
tazminatın, tahakkuk eden prim ile 
tahakkuk ettirilmesi gereken prim 
arasındaki oran kadar kısmı dışında kalan 
miktarı için sigorta ettirene rücu eder.

Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve 
Sonuçları
A. Kullanılış Tarzı Değişikliği
Madde 7
Akdin yapılmasından sonra aracın teklifnamede, 
teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan 
kullanılış tarzı, sigortacının muvafakati olmadan 
değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği:
a. Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası 

ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,
b.  Açık veya zımni rızası olmadan başka bir 

şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir 
öğrenmez,

ve her iki halde de en geç 8 gün içinde 
sigortacıya ihbarla yükümlüdür.
Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu 
değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır 
şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1. Sözleşmeyi fesheder veya,
2. Prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi 

yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını 8 gün 
içinde ödemediği takdirde sözleşme feshedilmiş 
olur.
Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya 
noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigortalının 
tebellüğ tarihini takip eden 5. iş günü saat 
12.00’de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen 
sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve 
fazlası geri verilir.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını 
talep etme hakkı düşer.
Aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe 
ve eklerinde beyan olunan kullanılış tarzının 
değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil 
etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına 
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razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa 
fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
Aracın kullanılış tarzındaki rizikoyu ağırlaştırıcı 
değişiklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde 
kasden bildirmemişse sigortacı, ihbar süresinden 
sonra gerçekleşen hasarlara ait ödediği veya 
ödemekle yükümlü olacağı tazminat miktarı kadar 
sigorta ettirene rücu eder.
İhbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse 
sigortacı, ödenen tazminatın, tahakkuk eden prim 
ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki 
oran kadar kısmı dışında kalan miktarı için sigorta 
ettirene rücu eder.
Değişikliğin rizikoyu hafifletici mahiyette olduğu 
ve daha az prim tatbikini gerektirdiği anlaşılır ise, 
bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona 
ermesine kadar geçecek süre için gün esasına 
göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri 
verilir.
B. İşletenin Değişmesi
Madde 8
Aracın işleteni değiştiği takdirde, sigortacının 
peşin muvafakati alınmadıkça, hiçbir ihbara 
lüzum kalmaksızın sigorta sözleşmesi münfesih olur 
ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen 
sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve 
fazlası sigorta ettirene geri verilir.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının  
Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin 
Temerrüdü 
Madde 9 
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) 
akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin 
teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi 
kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat 
ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa 
dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve 
bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta 
ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını, 
sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine 
kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve 
prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip 
eden 30 gün içinde de ödemediği taktirde 
sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın 
feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen 
poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin 
başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu 
bir aylık sürenin ilk onbeş gününde sigortacının 
sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, 
taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve 
vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe 
üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı 
olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren 
kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya 
da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim 
taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine 
kadar ödemediği taktirde temerrüde düşer. Sigorta 
ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi 
takip eden onbeş gün içinde ödemediği takdirde 
sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi 
kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim 
borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu 
yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu 
tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun 
ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir 
ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun 
gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim 
taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu 
tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale 
gelir.
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin 
feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının 
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden 
prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası 
sigorta ettirene iade edilir.
Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 10
Sigorta ettiren, zarar vukuunda aşağıdaki hususları 
yerine getirmekle yükümlüdür. 
a.  İşbu sözleşmeye göre, sigorta ettirenin 

sorumluluğunu gerektirecek her olayı öğrendiği 
andan başlayarak beş gün içinde sigortacıya 
bildirmek,

b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve 
korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla 
sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,

c. Sigortacının talebi üzerine, olayın sebebi ile 
hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve 
neticelerini tespite yararlı ve sigorta ettiren için 
sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri 
gecikmeksizin vermek - ezcümle, olayın hangi 
gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve 
hadise anında aracı kullananın isim ve adresi 
- ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigorta 
ettiren tarafından sağlanması mümkün bilgi ve 
belgeleri temin ve muhafaza etmek,

d.  Zararın sebebi ile hangi hal ve şartlar 
altında vukua geldiğini tespit ve sorumluluğun 
tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin 
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toplanmasında sigortacıya elinden gelen 
yardımda bulunmak,

e. Zarardan dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile 
veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında 
kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, 
keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek 
ve zarar ziyan talebine ve cezai takibata 
müteallik olarak almış olduğu ihbarname, 
davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal 
sigortacıya tevdi etmek,

f. Dava açılması halinde sigorta poliçesinde 
kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi 
için sigortacının göstereceği avukata lazım 
gelen vekâletnameyi vermek,

g. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu 
haklarının tespiti için sigortacının yetkili 
kıldığı temsilcilerinin zarar ve ziyanlarla ilgili 
belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve 
incelemelere müsaade etmek,

h. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta 
sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya 
bildirmek.

Zarar ve Ziyanın Tespiti
Madde 11
Sigortacı, sigorta ettirenin muvafakatini almak 
şartıyla zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü 
şahısla doğrudan doğruya temasa geçerek 
anlaşma hakkını haizdir.
Sigortacının yazılı muvafakati olmadıkça, sigorta 
ettiren sorumluluğunu, zarar ve ziyan talebini 
kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı 
gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat 
tediyesinde de bulunamaz.
Karayolları Trafik Kanunu Mali Sorumluluk Sigortası 
limitlerini aşan dava masrafları sigortacıya aittir. 
Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini 
geçerse sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin 
tazminata oranı dahilinde öder.
Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı 
mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile 
değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu 
durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse 
dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez.
Sigortalı veya aracı kullanan kimseler aleyhine 
ceza takibatına geçilmesi halinde sanığın 
muvafakati ile sigortacı da savunmaya iştirak 
edebilir. Bu takdirde sigortacı yalnız seçtiği 
avukatın masraflarını öder.
Cezai takibattan doğan diğer bilumum masraflarla 
muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında 
kalır.

Zarar ve Tazminatın Sonuçları
Madde 12
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken 
sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren 
sigortacının ikâme edebileceği davaya yararlı ve 
elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye 
mecburdur.
Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini 
feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını 
ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu 
fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten 
itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00’de 
hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettiği 
tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası 
üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bu 
fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi 
takip eden gün öğleyin saat 12.00’de hüküm 
ifade eder ve işlememiş sigorta süresine ait prim 
geri verilmez.
Çeşitli Hükümler
Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 13 
Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin 
olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmiş 
veya yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta 
ettirenden alınır.
Tebliğ ve İhbarlar
Madde 14
Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin 
merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık 
yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taahhütlü 
mektupla yapılır.
Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta 
ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu 
adresin değişmiş olması halinde sigorta şirketinin 
merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık 
yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle 
yapılır.
Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen 
mektup veya telgrafla yapılan ihbar ve tebliğler de 
taahhütlü mektup hükmündedir.
Ticari Ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Madde 15
Sigortacı, sigorta ettirene ait öğreneceği ticari 
ve mesleki sırların saklı tutulmasından doğacak 
zararlardan sorumludur.
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Yetkili Mahkeme
Madde 16
Sigortacı ile sigortalı arasındaki ihtilaflarda 
yetkili mahkeme sigortalının ikametgâhının veya 
sigortacının merkezinin veya poliçeyi imza eden 
acentenin bulunduğu yer mahkemesidir.
Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki 
sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez 
veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan 
acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde 
açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer 
mahkemesinde de açılabilir.
Zamanaşımı
Madde 17
Motorlu araç kazalarından doğan zararların 
tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar 
ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 
başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden 
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza 
kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı 
süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat 
talepleri için de geçerlidir.
Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, 
sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı 
bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat 
yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin 
birbirine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek 
kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda 
zamanaşımına uğrar.
Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.
Özel Şartlar
Madde 18
Bu Genel Şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara 
aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.

1.3. FERDİ	KAZA	SİGORTASI	GENEL	ŞARTLARI

Sigortanın Mevzuu ve Şümulü 
Madde 1 
İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, 
sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı 
kazaların neticelerine karşı temin eder.
Madde 2
Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici 
bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında 
ölüm veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.
Madde 3
Aşağıdaki hallerde kaza sayılır

a.  Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar 
eden gazların teneffüsünden,

b.  Yanıklardan ve âni bir hareket neticesinde 
adele ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve 
kopmasından,

c.  Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule 
gelen zehirlenmelerden,

d. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan, 
mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Madde 4
Aşağıdaki haller kaza sayılmaz
a.  Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve 

marazi bir halin,
b. Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde 

vukua gelmediği takdirde suhunetin, donma, 
güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,

c.  Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, 
intiharın veya intihara teşebbüsün,

d.  Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne 
giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde 
uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı 
madde almanın,

e.  Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap 
ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) 
ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali 
veya cismani arızalar.

Madde 5  
Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir
a.  Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, 

isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç 
kargaşalıklar,

b. Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk 
hareketlerine, kavgalara iştirak,

c.  Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara 
teşebbüs,

d. Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak 
hali müstesna, sigortalının kendisini bile 
bile ağır bir tehlikeye mâruz bırakacak 
hareketlerde bulunması,

e.  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden 
doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu 
eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak 
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan 
müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik 
ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya 
zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün 
zararlar,

f.  Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve 
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kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik 
ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına 
neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

g. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı 
sabotajlara katılmak,

 Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren 
bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde 
sigortadan hariçtir.

Madde 6 
Aksine mukavele yoksa, aşağıdaki haller de 
sigortadan hariçtir.
a. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak 

ve bunlara binmek,
b.  Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, 

yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve 
yüksek dağlarda avcılık,

c. Dağlara ve cumüdiyelere tırmanma suretiyle 
yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde 
yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey 
ve boksley gibi), cirit oyunu, manialı binicilik, 
polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, 
basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve 
tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel 
spor hareketleri,

d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve 
mukavemet yarışları,

e.  Havada yolcu sıfatından gayrı bir sıfatla uçuş,
f. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer 

kayması,
g. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen 

zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde 
belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine 
katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör 
eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya 
bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak 
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan 
müdahaleler.

Sigortanın Mülki Hududu
Madde 7 
İşbu sigorta teminatı Türkiye hudutları dışında da 
caridir.
Teminat Nev’ileri
Madde 8
Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön 
yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen 
vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ilave 
olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları 
teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir

A. Vefat Teminatı
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının 
derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene 
zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, 
sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, 
yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
B. Daimi Maluliyet Teminatı
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının 
derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene 
zarfında daimi surette malûliyetine sebebiyet 
verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve 
daimi malûliyetin kati surette tespitini müteakip, 
daimi malûliyet sigorta bedeli aşağıda münderiç 
nispetler dahilinde kendisine ödenir.
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Cetvel Sigorta Bedelinin %

İki gözün tamamen kaybı 100
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100
Bir kol veya bir el ile beraber bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı 100
Umumi felç 100
Şifa bulmaz akıl hastalığı 100

Sağ	% Sol	%
Kolun ve elin tamamen kaybı 60 50
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Bilek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı 30 25
Başparmak ile beraber şehadet parmağındangayrı bir parmağın tamamen 
kaybı

25 20

Şehadet parmağı ile beraber başparmaktangayrı bir parmağın tamamen 
kaybı

20 15

Baş ve şehadet parmaklardan gayrı üç parmağın tamamen kaybı 25 20
Yalnız başparmağın tamamen kaybı 20 15
Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40
Bir ayağın tamamen kaybı 40
Bir ayağın -bütün parmaklar dahil- kısmen kesilmesi 30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15
Bir ayak başparmağının tamamen kaybı 8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
Amudî fıkarinin bariz inhina ile müterafik hareketsizliği 30
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10
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Yukarıdaki cetvelde zikredilmemiş bulunan 
malûliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, 
bunların ehemmiyet derecelerine göre de cetvelde 
yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur.
Daimi malûliyet nispetlerinin tayininde sigortalının 
meslek ve sanatı nazarı itibare alınmaz.
Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tâbiri, o 
uzvun veya uzuv kısmının kat’i ve mutlak surette 
vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade 
eder.
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife 
göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir 
uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz.
Bu kazadan evvel kısmen malûl bulunan bir uzvun 
veya bir uzuv kısmının malûliyet nispeti kaza 
sebebiyle arttığı takdirde tazminat kazadan evvelki 
nispet ile sonraki nispet arasındaki farka göre 
hesaplanır.
Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv 
kısımlarında meydana gelen malûliyetler için ayrı 
ayrı hesap edilecek tazminatın yekûnu poliçede 
gösterilen meblağı geçemez.
Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki 
cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nispetler 
makûsen tatbik olunur.
C. Gündelik Tazminat
Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten 
çalışamayacak duruma düşerse, kendisine 
poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.
Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu 
veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği 
takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat 
yarıya indirilir.
İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, 
sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği 
güne kadar ödenir. Ancak bu müddet 200 günü 
geçemez.
D.  Tedavi Masrafları Teminatı
Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil 
olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması 
şartiyle sigortacı, kaza gününden itibaren bir 
sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, 
radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer 
tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede 
bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder.
Tabii veya suni sabit dişlere kaza neticesinde arız 
olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları 
müemmen meblağının azami %10’una kadar 
tazmin olunur.
Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı 
müessese veya kanunen mecburi sigortalar 

tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği 
tazminattan indirilir.
Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar 
tarafından temin edilmiş olunması halinde bu 
masraflar sigortacılar arasında, teminatları 
nispetinde paylaşılır.
Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısiyle 
mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ 
kadar sigortalının yerine kaim olur.
Teminat Nev’ilerinin İçtimaı
Madde 9
Bir kaza, vefat ve daimi malûliyet tazminatına 
aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, daimi 
malûliyet 
tazminatı almış bulunan sigortalı; kazanın vukuu 
tarihinden itibaren bir sene zarfında ve bu kaza 
neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, 
sigortalıya ödenmiş bulunan daimi malûliyet 
tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.
Gündelik tazminat ve tedavi masrafları vefat veya 
daimi malûliyet tazminatından indirilmez.
Kazanın Neticesini Ağırlaştıran Haller
Madde 10
Bir kaza sonunda husule gelen neticeler kazadan 
evvel mevcut olan veya sonradan meydana gelen 
ve her halde kaza ile ilgisi bulunmayan hastalık, 
bedeni teşekkülatın bozukluğa veya sigortalının 
kusuru neticesinde tedavinin kifayetsiz, yanlış 
veya fena yapılmış olması sebebiyle vehamet 
kesbederse,ödenmesi icap eden tazminat miktarı 
husule gelmiş olan neticeye göre hesap edilmeyip, 
aynı kazanın tamamen sıhhatli bir kimsede tıbbi 
tedavinin tam ve fenni bir surette yapılmış olması 
şartiyle tevlit edebileceği neticeye göre tayin edilir.
Sigorta Ettirenin Beyan Mükellefiyeti
Madde 11
İşbu mukavele sigorta ettirenin beyanı esas 
tutularak aktedilmiştir.
Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlayıcı 
vesikalarda kendisine sorulan suallere doğru 
cevap vermek ve sigortanın mevzuunu teşkil eden 
rizikonun takdirine müessir olabilecek hususattan 
kendisince bilinenleri de beyan etmekle mükelleftir.
Sigorta ettiren, sigortanın daha ağır şartlarla temin 
edilmesini icap ettiren hallerde hakikate aykırı 
veya noksan beyanda bulunmuşsa:
a.  Sigorta ettirenin kastı tahakkuk ederse, Sigorta 

Poliçesi hükümsüzdür.
b.  Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı hallerde 

sigortacı, rizikonun ağırlığı ile mütenasip 
prim farkını almak suretiyle sigorta poliçesini 
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yürürlükte tutmak veya feshetmek şıklarından 
birini seçer. Feshi şıkkını seçtiği takdirde 
keyfiyeti, ıttıla tarihinden itibaren bir ay içinde 
sigortalıya ihbar eder. Fesih ihbarının postaya 
verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra 
öğleyin saat 12.00’de sigorta sona erer ve 
işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade 
olunur. Müddetinde kullanılmayan fesih hakkı 
düşer. Hakikate aykırı veya noksan beyan 
halleri hasarın vukuundan sonra öğrenilirse, 
sigorta ettirenin kastı bulunan hallerde tazminat 
ödenmez, kastı bulunmayan hallerde, tahakkuk 
ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken 
prim arasındaki nispet dairesinde tazminattan 
indirme yapılır.

Rizikonun Değişmesi
Madde 12
Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya poliçenin 
hususi şartları içine dercedilmiş bulunan hususlarda 
sigorta müddeti içinde vuku bulacak bilcümle 
değişiklikleri -bilhassa meslek ve meşguliyet 
tebeddülü, körlük ve sağırlık halleriyle sar’a, kısmi 
veya tam felç, verem, akıl ve sinir hastalıkları gibi- 
sigortacıya yazılı olarak derhal ihbarla mükelleftir.
Değişiklikler rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette olup da 
Sigortacıya en geç sekiz gün içinde bildirilmiş ise, 
Sigortacı:
a.  ya munzam bir prim almak suretiyle sigortanın 

devamını kabul eder.
b. veya keyfiyetten haberdar olduğu tarihten 

itibaren 8 gün içinde mukaveleyi fesheder.
Bu takdirde sigorta feshin yazılı olarak ihbariyle 
sona erer ve işlemeyecek günlere ait prim, 
gün esasına göre, iade olunur. Fesih hakkının 
müddetinde kullanılmaması halinde sigortanın 
hükmü devam eder.
Sigorta ettiren değişiklik keyfiyetini Sigortacıya 
ihbar etmediği halde dahi Sigortacı, vâki 
değişikliği öğrendikten sonra 8 gün içinde 
mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini tahsil 
etmek gibi sigortanın hükmünün devamına razı 
olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih 
hakkı düşer.
Munzam primin ödenmesinde uyuşulamazsa, 
fesih hakkını Sigortalı da kullanabilir. Bu takdirde 
mukavele feshin ihbariyle hükümden düşer ve 
işlemeyecek günlere ait prim, kısa müddetli sigorta 
esasına göre, iade edilir.
Değişiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve 
primin indirilmesini icap ettirir ise değişikliğin 
ihbarı tarihinden itibaren prim farkı kısa müddetli 
sigorta esasına göre iade edilir.

Bu madde mevzuu ihbar mükellefiyeti yerine 
getirilmediği ve değişiklik rizikoyu ağırlaştırıcı 
mahiyette olduğu takdirde Sigortacı, rizikonun 
tahakkuku halinde mesul olmaz. Meğer ki, tehlike 
ağırlaşması ile tahakkuk eden riziko arasında bir 
illiyet rabıtası bulunmaya.
Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta 
Ettirenin Vecibeleri
Madde 13  
A. Rizikonun Gerçekleştiğinin İhbarı
Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun 
gerçekleştiğini  öğrendikleri tarihten itibaren beş 
gün içinde keyfiyeti Sigortacıya yazı ile bildirmeye 
mecburdur.
Sigorta ettiren veya hak sahipleri mezkûr ihbarda 
kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek 
ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın 
tevlit ettiği durum ile bunun muhtemel neticelerini 
mübeyyin bir rapor istihsal ederek Sigortacıya 
göndermekle mükelleftir.
B. Tedaviye Başlama ve Lüzumlu Tedbirleri 
Alma 
Kazayı müteakip derhal bir doktor çağırılarak 
gereken tedaviye başlanması ve kazazedenin 
iyileşmesi için icap eden bilcümle tedbirlerin 
alınması meşruttur.
Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve 
sıhhi durumunu kontrol ettirmek hakkını haiz olup, 
bu muayene ve kontrolların yapılmasına müsaade 
edilmesi mecburidir.
Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi hakkında 
Sigortacının tabibi tarafından yapılacak tavsiyelere 
ve verilecek direktiflere riayet de şarttır.
Yukarıdaki (A) ve (B) paragraflarında derpiş edilen 
vecibeler,
a. Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden 

doğan haklar zayi olur.
b.  Kusur neticesinde yerine getirilmediği ve bu 

sebeple kaza neticeleri ağırlaştığı takdirde 
sigortacı ağırlaşan kısımdan mesul olmaz.

C. Lüzumlu Vesaikin Tevdii
Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza neticeleri 
ve tediyesi gereken meblağın tespiti ile ilgili 
olarak Sigortacının isteyeceği lüzumlu vesaiki tevdi 
etmekle mükelleftir.
Rizikonun Gerçekleşmesini Müteakip 
Mukavelenin Durumu
Madde 14
Sigortacı veya sigorta ettiren tazminat tediyesini 
gerektiren bir kazayı müteakip sigorta mukavelesini 
işlememiş günler için fesih hakkını haizdir. Fesih 
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hakkı tazminatın tediye edildiği günden sonra 
kullanılamaz.
Mukaveleyi Sigortacı feshettiği takdirde sigorta, 
fesih ihbarının postaya verildiği tarihten itibaren 
onbeş gün sonra öğleyin saat 12.00’de sona erer 
ve işlememiş günlerin primleri, gün esasına göre 
Sigorta ettirene iade olunur.
Mukaveleyi Sigorta ettiren feshettiği takdirde, 
sigorta feshin ihbariyle hükümden düşer ve 
işlememiş günlere ait primler iade olunmaz.
Tazminatın Tespit Şekli
Madde 15 
1. Bu poliçe gereğince ödenecek tazminatın 

miktarı evvelemirde taraflar arasında 
uyuşularak tespit olunur.

2. Taraflar uyuşamadıkları takdirde tazminat 
miktarı gerek vefat, daimi malûliyet ve 
çalışmaktan muvakkaten mahrumiyet hallerinin 
sebepleri, gerekse malûliyetin derecesi ve 
gündelik tazminat veya tedavi masrafları gibi 
tazminat miktarının tespitine müessir maddi 
unsurlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
hakem bilirkişi marifetiyle tespit edilir.
a. Taraflardan her biri kendi hakem 

bilirkişisini tayin ve irae ve bu iki hakem 
bilirkişi tespit muamelesine başlamadan 
evvel, uyuşamadıkları hususlar hakkında 
kat’i kararlar ittihazı için ve selahiyeti buna 
münhasır olmak üzere tayinlerinden en geç 
yedi gün içinde üçüncü bir hakem bilirkişi 
seçerler.

b. Taraflardan biri diğer tarafça yapılan 
tebliğden itibaren 15 gün içinde hakem 
bilirkişi tayin etmezse, veyahut tarafların 
hakem bilirkişileri üçüncü hakem bilirkişinin 
intihabı hususunda 7 gün zarfında ittifak 
edemezlerse ikinci tarafın hakem bilirkişi 
veya üçüncü hakem bilirkişi ilk müracaatta 
bulunan tarafın talebi üzerine, 19’uncu 
madde gereğince selahiyetli mahkeme 
tarafından tayin edilir.

c. Sigortalı hakem bilirkişisini tayinden sonra 
vefat ettiği takdirde dahi hakem bilirkişi 
vazifesinin intacına kadar selahiyetli kalır.

d. Hakem bilirkişilerden birinin vefatı, 
istifası veya reddi halinde yenisini tayin 
selahiyetli, hakem bilirkişisi vefat veya 
istifa etmiş veya reddedilmiş olan tarafa 
aittir. Üçüncü hakem bilirkişinin vefatı, 
istifası veya reddi halinde de yenisinin 
intihabı selahiyeti evvelemirde taraf hakem 
bilirkişilerine aittir. Bu selahiyetler (a) ve (b) 

bendleri hükümleri dairesinde kullanılır.
e. Taraflar uyuştukları takdirde tespit 

muamelesini tek hakem bilirkişiye dahi 
yaptırabilirler.

f. Taraflardan her biri kendi hakem 
bilirkişinin ücret ve masraflarını öder 
üçüncü hakem bilirkişinin veya tek hakem 
bilirkişinin ücret ve masrafları taraflar 
arasında yarı yarıya taksim olunur.

g. Hakem bilirkişi heyeti veya hakem bilirkişi 
tetkikatını icrada Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanunu’nun hükümleri ile bağlı olmayıp 
mutlak surette serbesttir.

h.  Hakem bilirkişi kararlarına ancak Hukuk 
Usulü Mahkemeleri Kanunu’ndaki 
hakem kararlarına ait itiraz sebeplerine 
istinaden veya kararın aşikâr bir suretle 
fenne veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı 
olması halinde kararın tebliği tarihinden 
itibaren 15 gün içersinde selahiyetli Asliye 
Mahkemesinde itiraz olunabilir.

3. Hakem bilirkişi heyetinin veya tek hakem 
bilirkişinin vereceği karar taraflar için kat’i 
nihai mahiyeti haizdir.

4. Tazminat miktarı taraflar arasında 
uyuşularak veya hakem bilirkişiler tarafından 
tespit edilmedikçe tazminatın ödenmesi 
için sigortacıdan bir gûna mutalebatta 
bulunulamaz.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının 
Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin 
Temerrüdü 
Madde 16 
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) 
akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin 
teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi 
kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat 
ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa 
dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve 
bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta 
ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını, 
sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine 
kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve 
prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip 
eden 30 gün içinde de ödemediği taktirde 
sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın 
feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen 
poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin 
başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu 
bir aylık sürenin ilk onbeş gününde sigortacının 
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sorumluluğu devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, 
taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve 
vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe 
üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı 
olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren 
kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya 
da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim 
taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine 
kadar ödemediği taktirde temerrüde düşer. Sigorta 
ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi 
takip eden onbeş gün içinde ödemediği takdirde 
sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi 
kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim 
borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu 
yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu 
tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun 
ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir 
ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun 
gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim 
taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu 
tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale 
gelir.
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin 
feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının 
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden 
prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası 
sigorta ettirene iade edilir.
İdare Masrafları 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 masrafı Sigorta ettirene attir.
İkametgah
Madde 18
Sigortacının akdinde Sigorta ettiren tarafından 
beyan edilen ikametgah adresi poliçeye 
dercedilir. Sigorta ettiren ikametgahını değiştirdiği 
takdirde bunu derhal taahhütlü mektupla 
Sigortacıya bildirmeye mecburdur. Aksi takdirde 
Sigortacı tarafından yapılacak tebligatın Sigorta 
ettirene ulaşmamış olmasından doğacak bütün 
neticelerden Sigorta ettiren mesuldur.

Selahiyetli Mahkeme
Madde 19
Selahiyetli mahkeme, davanın Sigorta ettiren 
tarafından ikamesi halinde Sigortacının 
merkezinin veya poliçeyi tanzim eden acentenin 
Sigortacı tarafından ikame edilmesi halinde ise 
Sigorta ettirenin 18’inci maddede zikri geçen 
ikametgahının bulunduğu mahal mahkemesidir.
Müruru Zaman
Madde 20
Sigorta mukavelesinden doğan bütün mutalebeler 
iki yılda müruru zamana uğrar.
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2. KLOZLAR/ÖZEL	ŞARTLAR

2.1. ANADOLU	HİZMET	“TRAFİK”

Aşağıda içeriği açıklanan ve limitleri belirtilen 
kapsamlar, poliçenizin bir teminatı olmayıp, siz 
Sayın Sigortalılarımızın ihtiyaç duyması halinde 
sağlanacak hizmetlerdir. “Anadolu Hizmet” 
telefon numaralarını arayarak talep edilmesi 
halinde operatörlerimizce organize edilecek ve 
sizlere sunulacaktır. Hizmet kapsamına giren 
harcamaların “Anadolu Hizmet” operatörlerine 
başvurulmaksızın karşılanması halinde ilgili 
tutarların hasar olarak tarafınıza geri ödenmesi 
imkanı bulunmamaktadır.

2.1.1. TEMİNATLARIN	ÖZETİ	VE	LİMİTLER

2.1.1.1. 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 şartlarla

Acil mesajların iletilmesi Sınırsız

2.1.1.2. Karşı Aracın Teminatları

Karşı Aracın çekilmesi 200 TL
Karşı Aracın vinç ile 
kurtarılması

200 TL

Web tabanlı hasar ön 
tespit

Poliçede belirtilen 
uygulaması şartlarla

2.1.1.3. Bilgi ve Organizasyon Servisi
Turistik Bilgiler
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Döviz kurları bilgileri
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Konaklama ile ilgili bilgiler
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Özel günler için organizasyon
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Tercüme hizmetleri

Çiçek gönderme hizmetleri
Diğer bilgi hizmetleri

ÖNEMLİ NOTLAR
Kaza durumunda nakil teminatı yalnızca 
ikametgah ili dışında geçerlidir. Diğer hizmetler 
için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur. 
Bu poliçe araç kazası sonucu meydana gelen 
durumlarda geçerlidir.
Aşağıdaki coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe 
teminatları iki bölümde verilir.

TEMİNATLAR COĞRAFİ 
SINIRLAR

Bölüm 1 Sigortalı/
Karşı Araç 
Teminatları

Tüm Türkiye’de 
geçerlidir.

Bölüm 2 Bilgi ve 
Organizasyon 
Servisi

Tüm Türkiye’de 
geçerlidir.

TANIMLAR
Sigortalı Kişi
1. Trafik poliçesinin adına kesildiği aracın sahibi,
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi 

Sürücüsü anlamındadır.
Daimi Sürücü
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, 
Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır. 
Şirket
TUR ASSIST YARDIM ve SERVİS LTD.ŞTİ.
Sigortalı Araç – Binek Araç
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında 

kullanılmayan, şoför ile veya şoför olmaksızın 
kiralanmamış,

2. Ağırlığı 3.500 kg’ı aşmamak kaydıyla, 
Poliçede tanımlanan binek araç anlamındadır.

Sigortalı Araç - Hafif Ticari Araç
Ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve poliçede belirtilen 
minibüs, pick-up, kamyonet (Panel/ Glass 
Van tipi), ambulans tipi ticari amaçlı kullanılan 
araçlardır. 
Karşı Araç
Trafik kazası durumunda, ağırlığı 3500 kg’ı 
aşmayan ve Sigortalı araç ile bir kazaya karışan 
Anadolu Sigorta trafik poliçesi kapsamında 
hizmet verilecek binek ya da hafif ticari araç 
anlamındadır.
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Daimi İkamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye 
Cumhuriyeti)
Daimi İkametgah
Sigortalının Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi 
veya İkametgahı anlamındadır.
Kaza
Karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli 
dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda 
meydana gelen ve aracın hareketsiz kalmasına 
neden olan tahribat.

KAPSAM
Şirket bu poliçe kapsamında, “Sigortalı Araç” 
ve sigortalı araç ile kazaya karışan “Karşı Araç” 
için, bu poliçe’nin 1. ile 2. bölümleri arasında  
“Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları 
belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde derhal 
sağlayacaktır.

2.1.2. ARAÇ	TEMİNATLARI

Sigortalının araç kazası sonucu yaralanma 
durumunda nakil hizmeti Daimi İkametgah ili 
dışında, en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar 
araç ile birlikte seyahat edilmekte ise Türkiye’nin 
her yerinde temin edilecektir. Diğer 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.

2.1.2.1. Sigortalı aracın çekilmesi veya 
kurtarılması
Sigortalı aracın kazası sonucu hareketsiz kalması 
durumunda, Şirket; sigortalı aracın en yakın 
tamirciye naklini 200 TL’ye kadar temin edecektir. 
Arıza durumunda sadece 1 kereye mahsus olmak 
üzere çekme yardımı 200 TL limite kadar sağlanır. 
Bir karayolunda giderken sigortalı aracın devrilme 
veya şarampole 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 
sağlanacaktır.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya 
kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün 
boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan 
araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre 
emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu 
değildir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu 
olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet 
verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına 
ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.

2.1.2.2. Karşı aracın çekilmesi veya kurtarılması
Trafik kazası durumunda, Şirket; Sigortalı aracın 
yaptığı kazaya karışan karşı aracın en yakın 
Anadolu Sigorta anlaşmalı servisine naklini 200 
TL’ye kadar temin edecektir.
Sigortalı aracın yaptığı kazaya karışan Karşı 
aracın devrilmesi veya şarampole yuvarlanması 
durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın 
kurtarılması ve sonrasında Anadolu Sigorta 
anlaşmalı servisine çekilmesi amacıyla uygun bir 
yere konulması için gerekli organizasyon 200 TL 
limite kadar sağlanacaktır.
Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya 
kurtarılmasına engel bir durum var ise yükün 
boşaltılmasından ve madeni yağ/akaryakıt taşıyan 
araçların kurtarma hizmetlerinde fiziki çevre 
emniyet tedbirlerinin alınmasından Şirket sorumlu 
değildir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karayolu 
olarak tanımlanan bölgenin dışında hizmet 
verilememesinden şirket sorumlu olmayacaktır.
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına 
ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.  

2.1.2.3. Sigortalının araç kazası sonucu 
yaralanması durumunda nakli 
Sigortalının araç kazası sonucu yaralanması 
durumunda, Şirket Sigortalının ambulans veya 
refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en 
uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla 
uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir 
tıbbi merkezden diğerine nakli için 300 TL limit 
dahilinde senede bir defa olmak üzere gerekli 
giderleri karşılayacaktır.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze 
nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya 
yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip 
yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, 
tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor 
gerekmektedir.

2.1.2.4. Web tabanlı hasar ön tespit 
uygulaması 
Şirket, sigorta şirketini bilgilendirmek amacıyla 
anlaşmalı çekici hizmet birimleri vasıtasıyla 
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2.1.2.7. İstisnalar
1. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak 

aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek 
vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü 
olmayacaktır:
a. Arıza nedeniyle meydana gelen durum,
b. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan 

herhangi bir Sigortalı veya herhangi bir 
başka kişinin 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 düşmesi gibi olağanüstü 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. İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin 

etkisinde olması veya kanındaki alkol 
düzeyinin aracı kullanmakta olduğu 
ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin 
üzerinde olması,

ii. Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip 
olmaması.

i. Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu 
hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya 
da yükleme biçimine uymayan şekilde 
taşınmasının hasara ya da kazaya 
sebebiyet vermesi durumunda,

j. Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler 
veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli 
maddeler,

k. Bir Sigortalının aşağıdakilere katılması:
i. Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
ii. Sportif faaliyetler,
iii. Suç hareketleri,
iv. Bahisler.
l. Sigortalının kasıtlı hareketleri,
m. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, 

zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi 
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan 
hastalıklar veya patolojik durumlar,

n. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, 
öncesinde tanısı konmuş olsun veya 

kazalı araçların çekme/kurtarma faaliyetini 
gerçekleştirmeden önce kaza mahallinde, kazanın, 
kaza yapan sigortalı aracın, varsa kazaya karışan 
diğer araçların ve hasarın kesin olmayan bilgilerini 
içeren basit bir ön rapor tutulmasını, dijital 
fotoğraflamasını, bu bilgi ve fotoğrafların internet 
ortamında ilgili sigorta şirketinin şifreli alanında 
görüntülenmesini sağlayacak hizmetleri Türkiye’de 
organize edecektir.
Hizmet, mümkün olabilen hallerde ve şirketin hasar 
ön tespit hizmetine ilişkin yapılandırmış olduğu 
çekici firmaları ve bölgeleri için geçerlidir. Sunulan 
bilgiler bilgilendirme maksatlı olup, resmi ve hukuki 
işlemlerde delil niteliği taşımaz, sunulan hizmetler 
ışığında Tur Assist ve anlaşmalı çekici hizmet 
birimleri tanık ve/veya taraf olarak gösterilemez.

2.1.2.5. Acil mesajların iletilmesi
Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen 
maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil 
veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.  

2.1.2.6. Koşullar
1. Herhangi bir talep halinde Şirketin 

sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep 
eden Sigortalının bu Poliçe’nin koşullarına 
uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,

2. Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul 

tedbirleri alacaktır.
b. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek 

için Şirket’e en kısa zamanda telefon 
edecektir.

c. Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak 
temin edecektir.

d. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya 
sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3. Şirket, herhangi bir geri ödeme talebini kabul 
etmeyecektir.

4. Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu 
Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, 
halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/
Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında 
ödenmesi gereken herhangi bir menfaate 
ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 
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2.1.3.2. Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalının talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza 
durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında 
bilgi sağlayacaktır. 

2.1.3.3. Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Sigortalının talebi üzerine hastane, doktor, 
hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile 
ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze 
nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere 
mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar 
yapılacaktır.

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

2.1.3.5. Döviz kurları bilgileri
Sigortalının talebi üzerine son 5 yıla ait döviz 
kurları bilgileri verilecektir.

2.1.3.6. Restoranlar ve eğlence merkezleri 
hakkında bilgi 
Sigortalının talebi üzerine çeşitli restoran ve 
eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile 
birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen 
durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

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

2.1.3.8. 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.

2.1.3.9. 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.

olmasın, var olduğu yetkili bir doktor 
tarafından poliçe başlangıç tarihinden 
sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya 
bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut 
kriz,

o. Her türlü hastalık,
p. İntihar veya intihar teşebbüsü, 
q. Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal 

dokümanların (şartların) olmaması,
r. Lastik arızaları, yedek lastik olmaması, 

benzin bitmesi, 
s. Her türlü arıza,
t. Sigortalı araca yönelik eklentiler, inşaata 

yönelik endüstriyel araçlar ve askeri 
araçlar kapsam dışıdır.

2. Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu 
olmayacaktır:
a. Aracın her türlü tamiri,
b. Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından 

veya onun adına düzenlenmiş 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 kişisel ve/veya ticari eşyaların 
kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan 
masraflar,

2.1.3. BİLGİ	ve	ORGANİZASYON	SERVİSİ	

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur 
Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle 
ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. 
Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp 
almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan 
hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti 
doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

2.1.3.1. Turistik Bilgiler
Şirket, Sigortalının isteği doğrultusunda seyahatler, 
ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük 
işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi 
sağlayacaktır. Seyahat acenteleri, turizm ofisleri, 
turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve 
konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili 
bilgi verilecektir.
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2.1.3.10. Özel günler için organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, 
seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili 
bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda 
organizasyon yapılacaktır.
 
2.1.3.11. Yaşlılar ve çocuklar için bakım 
hizmetleri
Sigortalının talebi üzerine yaşlılar ve çocukların 
bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında 
bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda 
organizasyon yapılacaktır. 

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

2.1.3.13. Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme 
hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

2.1.3.14. Diğer bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, 
valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, 
askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, 
dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, 
gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve 
işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
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NOTLAR:



GENEL	MÜDÜRLÜK

 0850 744 0 745     ✉ bilgi@anadolusigorta.com.tr

İSTANBUL	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 753     ✉ bolge11@anadolusigorta.com.tr

KADIKÖY	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 754     ✉ bolge12@anadolusigorta.com.tr

AKDENİZ	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 752     ✉ bolge08@anadolusigorta.com.tr

BATI	ANADOLU	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 747     ✉ bolge03@anadolusigorta.com.tr

GÜNEY	ANADOLU	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 746     ✉ bolge02@anadolusigorta.com.tr

İÇ	ANADOLU	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 749     ✉ bolge05@anadolusigorta.com.tr

KARADENİZ	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 751     ✉ bolge07@anadolusigorta.com.tr

MARMARA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 748     ✉ bolge04@anadolusigorta.com.tr

ORTA	KARADENİZ	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ

 0850 744 0 750     ✉ bolge06@anadolusigorta.com.tr

KIBRIS	ŞUBESİ

☎ (392) 227 95 95      (392) 227 95 96     ✉ bolge50@anadolusigorta.com.tr
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