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

1.2.

MOTORLU KARA TAfiITLARI ‹HT‹YAR‹ MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

Sigorta Teminat›n›n Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, iflbu poliçede gösterilen arac›n kullan›lmas›ndan do¤an ve Karayollar› Trafik Kanunu'na ve
Umumi Hükümlere göre arac›n iflletenine terettüp eden hukuki sorumlulu¤u ve bu poliçe teminat kapsam›nda
olmak flart›yla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› hadlerinin üzerinde kalan k›sm›n›, poliçede yaz›l› hadlere
kadar temin eder.
‹flbu sigorta, sigorta ettirenin haks›z taleplere karfl› müdafaas›n› da temin eder.
Madde 2
Sigorta Türkiye s›n›rlar› içinde geçerlidir.
Ek Sözleflmeyle Teminat Kapsam›na Al›nabilecek Hal ve Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Manevi tazminat talepleri, ek sözleflme ile teminat kapsam› içine al›nabilir. Bu taleplerin, Karayollar›
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› (Trafik Sigortas›) d›fl›nda kalmas› nedeni ile, bu teminat,
bahsi geçen zorunlu sigortan›n varl›¤›na ba¤l› olmaks›z›n, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade
eder.
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a.
Sigortal›n›n kendisinin u¤rayaca¤› zararlar,
b.
Arac› sevk ve idare edenin, arac› sevk ve idare ederken u¤rayaca¤› zararlar dolay›s›yla ileri
sürülen talepler,
c.
‹flletenin veya arac› sevkedenin eflinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme iliflkisi ile ba¤›
olanlar›n) ve birlikte yaflad›¤› kardefllerinin u¤rayaca¤› zararlar dolay›s›yla ileri sürülen talepler,
d.
Araç sahibi ile iflleteni aras›ndaki iliflkide araca gelen zararlar dolay›s›yla ileri sürülen talepler,
e.
Poliçede gösterilen arac›n ve bu araç ile tafl›nan mallar›n (yolcu bagaj› ve benzeri eflya teminat
dahilindedir) veya çekilen fleylerin bozulmas› zarar ve ziyaa u¤ramas› yüzünden ileri sürülen talepler,
f.
Çal›nan veya gaspedilen arac›n sebep oldu¤u ve Karayollar› Trafik Kanunu'na göre iflletenin
sorumlu olmad›¤› zararlar ile arac›n çal›nd›¤›n› ve/veya gaspedildi¤ini bilerek binen yolcular›n
zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürülen talepler,
g.
Sürat yar›fllar›na ifltirak ve yar›fl güzergâh›nda yap›lan antrenmanlar s›ras›nda meydana gelebilecek
zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,
h.
Arac›n gözetim, onar›m, bak›m, al›m-sat›m, araçta de¤ifliklik yap›lmas› amac› ile veya benzeri
bir amaçla faaliyette bulunan teflebbüslere b›rak›lmas›ndan sonra arac›n sebep oldu¤u zararlara
iliflkin her türlü talepler,
i.
Patlay›c› ve parlay›c› maddeler tafl›nmas› (yedek akaryak›t hariç) sebebiyle meydana gelen zarar
ve ziyanlardan dolay› ileri sürülen talepler,
j.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden do¤an
sabotajda kullan›lan araçlar›n neden oldu¤u ve 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununa göre
iflletenin sorumlu olmad›¤› zararlar ile arac›n terör eylemlerinde kullan›ld›¤›n› veya kullan›laca¤›n›
bilerek binen kiflilerin zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürecekleri talepler, arac› terör ve buna
ba¤l› sabotaj eylemlerinde kullanan kiflilerin talepleri.
Tazminat›n Azalt›lmas› veya Kald›r›lmas› Sonucunu Do¤uran Haller
Madde 4
Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlülü¤ünün kald›r›lmas› veya miktar›n›n azalt›lmas› sonucunu do¤uran haller zarar görene karfl› ileri
sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac›, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre,
tazminat›n kald›r›lmas›n› veya azalt›lmas›n› sa¤layabilece¤i oranda sigortal›ya rücu edebilir.
Sigortal›ya bafll›ca flu nedenlerle rücu edilir.
a.
Sigortal›n›n kasdi bir hareketi veya a¤›r kusuru yüzünden sebebiyet verilen zarar ve ziyanlara iliflkin
talepler,
1

b.

Arac›n, Karayollar› Trafik Kanunu'na göre geçerli sürücü belgesi olmayan kimseler taraf›ndan
sevkedilmesi veya geçerli trafik belgesi olmadan kullan›lmas› halinde sebebiyet verilen zarar ve
ziyana iliflkin talepler,
c.
Arac›n, alkollü içkilerin etkisi alt›nda olup güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl olan veya uyuflturucu
veya keyif verici maddeler alm›fl kimseler taraf›ndan sevk ve idare edilmesi halinde sebebiyet
verilen zarar ve ziyana iliflkin talepler,
d.
Araçlar›n yolcu tafl›nmaya mahsus olmayan yerlerinde yolcu tafl›nmas› veya yetkili makamlarca
tespit edilen kapasite d›fl›nda fazla yolcu veya yük tafl›nmas› sebebiyle do¤acak zarar ve ziyanlar
iliflkin talepler.
Bunlardan baflka, sigorta ettiren zarar vukuunda 10. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac› zarar görene tazminat›
ödemekle beraber, bu art›fl için sigorta ettirene rücu eder.
Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›l› günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça Türkiye
saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 6
Sigortac› bu sigortay› sigorta ettirenin arac›n hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikata ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a.
Sigorta ettirenin kasd› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden
cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise zarar görenlere tazminat› ödemekle beraber, ödedi¤i tazminat
miktar› kadar sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde sigortac› prime hak kazan›r.
b.
Sigorta ettirenin kasd› bulunmaz ise, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde
sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve
fazlas› geri verilir.
c.
Cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk›, süresinde kullan›lmad›¤› takdirde düfler.
d.
Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› takdirde riziko:
1.
Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
2.
Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde veyahut,
3.
Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse, sigortac› zarar
görenlere ödedi¤i tazminat›n, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
aras›ndaki oran kadar k›sm› d›fl›nda kalan miktar› için sigorta ettirene rücu eder.
Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
A. Kullan›l›fl Tarz› De¤iflikli¤i
Madde 7
Akdin yap›lmas›ndan sonra arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
kullan›l›fl tarz›, sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i:
a.
Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b.
Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez,
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac›, de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde:
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1.
2.

Sözleflmeyi fesheder veya,
Prim fark›n› talep etmek suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› 8 gün içinde ödemedi¤i takdirde sözleflme
feshedilmifl olur.

Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullan›l›fl tarz›n›n de¤iflti¤ini
ö¤renen sigortac›, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu¤unu
gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Arac›n kullan›l›fl tarz›ndaki rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde kasden
bildirmemiflse sigortac›, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait ödedi¤i veya ödemekle yükümlü
olaca¤› tazminat miktar› kadar sigorta ettirene rücu eder.
‹hbar yükümlülü¤üne riayetsizlik kas›tl› de¤ilse sigortac›, ödenen tazminat›n, tahakkuk eden prim ile
tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki oran kadar k›sm› d›fl›nda kalan miktar› için sigorta ettirene
rücu eder.
De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre
bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
B. ‹flletenin De¤iflmesi
Madde 8
Arac›n iflleteni de¤iflti¤i takdirde, sigortac›n›n peflin muvafakati al›nmad›kça, hiçbir ihbara lüzum kalmaks›z›n
sigorta sözleflmesi münfesih olur ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas›na
göre hesap edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 9
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na
ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
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Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 10
Sigorta ettiren, zarar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür.
a.
‹flbu sözleflmeye göre, sigorta ettirenin sorumlulu¤unu gerektirecek her olay› ö¤rendi¤i andan
bafllayarak befl gün içinde sigortac›ya bildirmek,
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.

Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›
taraf›ndan verilecek talimata uymak,
Sigortac›n›n talebi üzerine, olay›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini ve
neticelerini tespite yararl› ve sigorta ettiren için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin vermek - ezcümle, olay›n hangi gün ve saatte ve nerede vaki oldu¤unu ve hadise
an›nda arac› kullanan›n isim ve adresi - ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigorta ettiren
taraf›ndan sa¤lanmas› mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
Zarar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tespit ve sorumlulu¤un tayini için
yap›lacak tahkikatta ve delillerin toplanmas›nda sigortac›ya elinden gelen yard›mda bulunmak,
Zarardan dolay›, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karfl›s›nda kal›r
veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortac›y› derhal haberdar etmek ve zarar ziyan
talebine ve cezai takibata müteallik olarak alm›fl oldu¤u ihbarname, davetiye gibi bilcümle
tebli¤nameleri derhal sigortac›ya tevdi etmek,
Dava aç›lmas› halinde sigorta poliçesinde kay›tl› limitlere kadar davan›n takip ve idaresi için
sigortac›n›n gösterece¤i avukata laz›m gelen vekâletnameyi vermek,
Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
zarar ve ziyanlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere müsaade etmek,
Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.

Zarar ve Ziyan›n Tespiti
Madde 11
Sigortac›, sigorta ettirenin muvafakatini almak flart›yla zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü flah›sla
do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma hakk›n› haizdir.
Sigortac›n›n yaz›l› muvafakati olmad›kça, sigorta ettiren sorumlulu¤unu, zarar ve ziyan talebini k›smen
veya tamamen kabule mezun olmad›¤› gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de
bulunamaz.
Karayollar› Trafik Kanunu Mali Sorumluluk Sigortas› limitlerini aflan dava masraflar› sigortac›ya aittir. fiu
kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortac› bu masraflar› sigorta bedelinin tazminata
oran› dahilinde öder.
Hasar halinde, hasar gören parça, onar›m› mümkün de¤ilse veya eflde¤eri parça ile de¤ifltirilme imkan›
yok ise yenisi ile de¤ifltirilir. Bu durumda tafl›tta bir k›ymet art›fl› meydana gelse dahi bu fark tazminat
miktar›ndan indirilmez.
Sigortal› veya arac› kullanan kimseler aleyhine ceza takibat›na geçilmesi halinde san›¤›n muvafakati ile
sigortac› da savunmaya ifltirak edebilir. Bu takdirde sigortac› yaln›z seçti¤i avukat›n masraflar›n› öder.
Cezai takibattan do¤an di¤er bilumum masraflarla muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›nda kal›r.
Zarar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 12
Sigortac› ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren sigortac›n›n
ikâme edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac›, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren
15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen
sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
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Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 13
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmifl veya
yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden al›n›r.
Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 14
Sigorta ettirenin ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan
acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin de¤iflmifl
olmas› halinde sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen
son adresine ayn› suretle yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Ticari Ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 15
Sigortac›, sigorta ettirene ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 16
Sigortac› ile sigortal› aras›ndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortal›n›n ikametgâh›n›n veya sigortac›n›n
merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulundu¤u yer mahkemesidir.
Motorlu araç kazalar›ndan dolay› hukuki sorumlulu¤a iliflkin davalar, sigortac›n›n merkez veya flubesinin
veya sigorta sözleflmesini yapan acentenin bulundu¤u yer mahkemelerinden birinde aç›labilece¤i gibi,
kazan›n vuku buldu¤u yer mahkemesinde de aç›labilir.
Zamanafl›m›
Madde 17
Motorlu araç kazalar›ndan do¤an zararlar›n tazminine iliflkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat
yükümlüsünü ö¤rendi¤i tarihten bafllayarak iki y›l ve herhalde, kaza gününden bafllayarak on y›l içinde
zamanafl›m›na u¤rar.
Dava, cezay› gerektiren bir fiilden do¤ar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanafl›m› süresi
öngörmüfl bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanafl›m›, tazminat yükümlüsüne karfl› kesilirse, sigortac›ya karfl› da kesilmifl olur. Sigortac› bak›m›ndan
kesilen zamanafl›m›, tazminat yükümlüsü bak›m›ndan da kesilmifl say›l›r.
Motorlu araç kazalar›nda tazminat yükümlülerinin birbirine karfl› rücu haklar›, kendi yükümlülüklerini tam
olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ö¤rendikleri günden bafllayarak iki y›lda zamanafl›m›na
u¤rar.
Di¤er hususlarda, genel hükümler uygulan›r.
Özel fiartlar
Madde 18
Bu Genel fiartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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2.

KLOZLAR

2.1.

HASAR DURUMUNDA ‹STENECEK BELGELER

A.

Bedeni Zararlar

Ölüm Halinde
1.
Ölüm Raporu
2.
Veraset ilam›
3.
Nüfus aile tablosu
4.
Ölenin mesle¤i ve gelir durumunu gösteren resmi belge (bordro, vergi levhas› vb.)
5.
Muvafakatname (sigortal›dan)
Yaralanma/Sürekli Sakatl›k Halinde
1.
Tam teflekküllü hastaneden al›nm›fl maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
2.
Tedavi giderleri faturas›n›n veya makbuzlar›n›n asl›
3.
Epikriz raporu
4.
Eczaneden al›nan onayl› reçete
5.
Muvafakatname (sigortal›dan)
B.
1.
2.
3.
4.
5.
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Maddi Zararlar
Foto¤raflar
Zarar gören arac›n/‹flyerinin ruhsatnamesi/tapusu
Fatura
‹tfaiye raporu (yang›n durumunda)
Muvafakatname (sigortal›dan)

