
ZORUNLU KARAYOLU TAfiIMACILIK MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

A. S‹GORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortan›n Konusu
Bu sigorta ile sigortac›, poliçede belirtilen motorlu tafl›tta seyahat eden yolcular›n, duraklamalar da dahil
olmak üzere, kalk›fl noktas›ndan var›fl noktas›na kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza
sonucu bedeni zarara u¤ramas› halinde, sigortal›n›n 10/07/2003 tarih ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanunundan do¤an sorumlulu¤unu, poliçede yaz›l› sigorta tutarlar›na kadar temin eder.
Sigortal›n›n tafl›may› zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu
ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmas› gerekir.
Bu sigorta, sigortal›n›n haks›z taleplere karfl› savunmas›n› da temin eder.

A.2. Tan›mlar
Bu Genel fiartlarda geçen:
Kanun: 10/07/2003 tarih ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanununu,
Sigorta: Zorunlu karayolu tafl›mac›l›k mali sorumluluk sigortas›n›,
Sigortal›: 4925 say›l› Kanuna göre zorunlu karayolu tafl›mac›l›k mali sorumluluk sigortas›n› yapt›rmakla
yükümlü olan sigorta ettiren, flehirleraras› ve/veya uluslararas› tafl›mac›y›,
Sigortac›: Türkiye’de karayolu motorlu araçlar mali sorumluluk sigortas› branfl›’nda ruhsat› bulunan ve bu
sigorta ile sigortal›n›n sorumlulu¤unu teminat alt›na alan sigorta flirketini,
Kaza: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla arac›n kar›flt›¤›, ölüm, yaralanma
ve maddi zararla sonuçlanm›fl olay› veya duraklamalar da dahil olmak üzere 4925 say›l› Kanuna göre
tafl›mac›n›n sorumlulu¤unu do¤uran ve zarara neden olan olay›,
Zarar: Kaza sonucu yolcunun yaralanmas›na, sakatlanmas›na veya ölmesine neden olan bedeni zararlar›,
Hak Sahibi-Zarar Gören: Kaza sonucu, yaralanan veya sakatlanan yolcular ile ölen yolcunun deste¤inden
yoksun kalanlar›,
Tafl›ma: Yolcunun kalk›fl noktas›ndan var›fl noktas›na götürülmesini,
Tafl›mac›: 4925 say›l› Kanunun 5 inci maddesine istinaden yetki belgesi alan ve kendi nam ve hesab›na
tafl›may› bir ücret karfl›l›¤›nda üstlenen gerçek veya tüzel kifliyi,
Kalk›fl Noktas›: Yolcunun tafl›ta bindi¤i yeri,
Var›fl Noktas›: Yolcu biletinde gösterilen ve yolcunun götürülmek istendi¤i yeri,
Yolcu: Tafl›t› kullanan sürücü ile hizmetliler d›fl›nda, tafl›tta bulunan yolcu biletli kiflileri,
Yolcu bileti:Tafl›mac› ile yolcu aras›nda akdedilen, 4925 say›l› Kanuna iliflkin yönetmelikte belirtilen flartlar›
ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeyi,
fiehirleraras› Tafl›ma: Herhangi bir ilin herhangi bir noktas›ndan veya yerleflim biriminden bafllay›p di¤er
bir ilin herhangi bir noktas›nda veya yerleflim biriminde biten tafl›may›,
Uluslararas› Tafl›ma: Türkiye’den veya Türkiye’ye karayoluyla; Türkiye üzerinden karayoluyla transit,
Türkiye’ye denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yap›lan tafl›malar›,
Poliçe: 4925 say›l› Kanuna istinaden akdedilmifl olan sigorta sözleflmesi belgesini,
ifade eder.
A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri ve Üst S›n›rlar›
Sigortal›n›n A.1. maddesinden do¤an sorumlulu¤unu karfl›layan teminatlar afla¤›da gösterilmifltir.
Ödenecek tazminatlar›n üst s›n›r›, sigorta tarifesinin serbest b›rak›lm›fl olmas› hali hariç, Hazine Müsteflarl›¤›n›n
ba¤l› oldu¤u Bakanl›k taraf›ndan saptan›r ve Resmi Gazete’de yay›mlanan tarife ve talimatta belirlenir.
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3.1 Ölüm Teminat›
Ölüm teminat›, kazan›n yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet vermesi
halinde, ölenin yard›m›ndan mahrum kalanlar›n destekten yoksun kalma tazminat›n› karfl›lar.

3.2 Sakatl›k Teminat›
Sakatl›k teminat›, kazan›n yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarf›nda geçici
veya daimi surette sakatlanmas›na sebebiyet vermesi halinde, t›bbi tedavinin sona ermesi ve
sakatl›¤›n kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminat›n› karfl›lar.

3.3 Tedavi Giderleri Teminat›
Kaza nedeniyle yaralanan yolcular›n ilk yard›m, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü
hastanede veya di¤er yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdi¤i
di¤er giderleri karfl›lar.

A.4. Sorumlulu¤u Kald›ran veya Azaltan Haller
Sigortal›, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kiflilerin kusuru bulunmaks›z›n ve poliçede kay›tl›
tafl›ttaki bir bozukluk kazay› etkilemifl olmaks›z›n, kazan›n bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya
bir üçüncü kiflinin a¤›r kusurundan ileri geldi¤ini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Sigortal›, yolcular›n sa¤l›kl›, rahat ve güvenli yolculuk yapmas›n› sa¤layacak tedbirleri  almakla yükümlüdür.
Yolcular, tafl›mac› taraf›ndan tafl›ma hizmetlerini tanzim için konulmufl usul ve esaslara uymak zorundad›r.
Kazan›n oluflumunda zarar görenin kusuru var ise, bu kusur oran›nda ödenecek tazminattan indirim
yap›labilir.

A.5. Kapsam D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki haller ve bu hallerden do¤an zararlar sigorta kapsam› d›fl›ndad›r.
a. Sigortal› taraf›ndan ileri sürülecek tazminat talepleri,
b. Sürücü, hizmetliler ve sigortal›n›n eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u di¤er kifliler ile yolcu bileti olmayan

kiflilerin talepleri,
c. Yolcular›n, beraberinde veya tafl›tta veya römorkunda bulunan bagaj ile benzeri eflya ve tafl›nan

di¤er eflyan›n u¤rayaca¤› zararlara iliflkin talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara
iliflkin talepleri ile manevi tazminat talepleri,

d. Çal›nma veya gaspedilme olay›nda tafl›t›n çal›nd›¤›n› veya gaspedildi¤ini bilerek tafl›ta binen
kiflilerin zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kiflilerin talepleri,

e. Savafl, her türlü savafl olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma, (savafl ilan edilmifl
olsun, olmas›n) iç savafl, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler,

f. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolar›n ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirler,
g. Grevlere, lokavt edilmifl iflçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara kat›lma,
h. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an

sabotaj ile bunlar› önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna ba¤l› sabotaj eylemlerinde
bulunanlar›n talepleri, arac›n terörist eylemlerde kullan›ld›¤›n› veya kullan›laca¤›n› bilerek araca
binen kiflilerin zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

i. Cürüm ve cinayet ifllemek veya bunlara teflebbüs,
j. Tehlikede bulunan flah›s ve mallar› kurtarmak hali hariç, yolcunun kendisini bile bile a¤›r tehlikeye

maruz b›rakacak hareketlerde bulunmas›,
k. Deprem, yanarda¤ püskürmesi, kar a¤›rl›¤›, sel ve su bask›n›, yer kaymas›, f›rt›na gibi do¤al afetler,
l. Dolayl› zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.

A.6. Sigorta Kapsam›na Girmeyen Tafl›tlar
Otomobille flehirleraras› ve/veya uluslararas› tafl›mac›l›k yetki belgesi kapsam›nda yap›lan tafl›malar hariç
olmak üzere, özel otomobillerle ve bunlar›n römorklar›yla yap›lan tafl›malar, genel ve katma bütçeli
dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teflebbüslerine ait otomobillerle
yap›lan tafl›malar, Türk Silahl› Kuvvetlerine ait motorlu tafl›t ve bunlar›n römorklar› ile yap›lan tafl›malar,
lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yap›lan tafl›malar bu sigorta kapsam› d›fl›ndad›r.
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A.7. Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Bu sigorta Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda da geçerlidir. Ancak, Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakanl›k
gerekli gördü¤ü takdirde, tespit edece¤i yabanc› ülkelerde ortaya ç›kabilecek zararlar› teminat kapsam›
d›fl›nda tutabilir.

A.8. Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça,
Türkiye saati ile ö¤leyin 12:00'da bafllar ve ö¤leyin 12:00'da sona erer.

B. ZARAR ve TAZM‹NAT
B.1. Hak Sahibinin Baflvuru Hakk› ve Baflvuru Süresi
Hak sahipleri poliçede öngörülen teminat s›n›rlar› içinde do¤rudan do¤ruya sigortac›ya karfl› talepte
bulunabilirler.
Sigortac›, poliçede belirtilen teminat limitleriyle s›n›rl› olmak kayd›yla hak sahipleri ile temasa geçerek
anlaflma hakk›na sahiptir. Ancak, sigortac›n›n yaz›l› izni olmad›kça sigortal›, tazminat talebini k›smen
veya tamamen kabule yetkili olmad›¤› gibi hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.
Tazminata yol açan olay, sigortal› veya hak sahibi taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihten itibaren otuz ifl günü
içinde; olay yurtd›fl›nda meydana gelmiflse altm›fl ifl günü içinde sigortac›ya ihbar edilir.

B.2. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal›n›n Yükümlükleri
Sigortal›, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür:
a. Bu genel flartlara göre, sorumlulu¤unu gerektirecek bir olay›, haberdar oldu¤u andan itibaren B.1.

maddesinde belirtilen süre içinde sigortac›ya ihbar etmek,
b. Sigortal› de¤ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac›

taraf›ndan verilecek talimatlara uymak,
c. Sigortac›n›n talebi üzerine, olay›n ve zarar›n nedeni ile hangi hal ve flartlar alt›nda gerçekleflti¤ini

ve sonuçlar›n› tesbite, tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl›, elde
edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

d. Zarardan dolay› dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karfl›s›nda kald›¤› veya
aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi¤i hallerde, durumdan sigortac›y› derhal haberdar etmek ve
zarar ziyan talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak alm›fl oldu¤u ihbarname, davetiye ve
benzeri tüm belgeleri derhal sigortac›ya vermek,

e. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmeleri varsa, bunlar› sigortac›ya bildirmek.

B.3. Kazaya ‹liflkin Belgeler
Sigortac› tazminat› ödemek için, kazayla ilgili olarak, hak sahibinden afla¤›daki belgeleri isteyebilir.
a. Alkol raporu ile yetkili kamu otoriteleri taraf›ndan düzenlenen kaza tespit tutana¤›  veya bilirkifli

raporunu,
b. Olaya kar›flan baflka araçlar varsa, trafik tescil belgelerinin, sürücü belgelerinin fotokopilerini, alkol

raporunu,
c. Baflvuru ölüm nedeniyle yap›lm›flsa, ölüm raporu ve veraset ilam› ile ölenin mesle¤i ve gelir durumunu

ve desteklik iliflkisini gösteren belgeleri,
d. Olay›n mahkemeye intikal etmifl olmas› halinde mahkeme karar›n›,
e. Baflvuru, yaralanma nedeniyle yap›lm›flsa (a) ve (b) bentlerindeki belgelere ek olarak tedavi

giderlerini gösteren belgeleri; baflvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yap›l›yorsa, tam
teflekküllü hastaneden al›nacak raporu.
Sigortac› (b) bendindeki belgelerin olmamas› nedeniyle tazminat talebinde bulunan hak sahibine
ödemede bulunmaktan kaç›namaz.

B.4. Tazminat›n ve Giderlerin Ödenmesi
Sigortac›, tazminat› B.3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak, flirketin merkez veya kurulufllar›na iletildi¤i
tarihten itibaren sekiz ifl günü içinde, poliçedeki teminat tutarlar› dahilinde öder. Tazminat›n bu süre içinde
hakl› neden olmaks›z›n ödenmemesi halinde, sigortac› temerrüde düflmüfl olur ve ödenmemifl tazminat
tutar›na yasal temerrüt faizi uygulan›r. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yap›lm›fl ödeme say›lmaz.
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Bu sigorta ile ilgili olarak dava aç›lmas› halinde, sigorta poliçesinde yaz›l› limitlere kadar davan›n takip
ve idaresi sigortac›ya ait olup, sigortal› sigortac›n›n gösterece¤i avukata gereken vekaletnameyi vermek
zorundad›r. Sigortac› dava masraflar› ile avukatl›k ücretlerini öder. fiu kadar ki, hükmolunan tazminat›n
sigorta bedelinden fazla olmas› halinde, sigortac› bu masraflar› sigorta bedelinin tazminata olan oran›
dahilinde öder.
Sigortal› veya eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kimseler aleyhine cezai kovuflturmaya geçilmesi halinde,
san›¤›n izni ile sigortac› da savunmaya ifltirak eder. Bu takdirde, sigortac› yaln›z seçti¤i avukat›n giderlerini
öder.
Cezai kovuflturmadan do¤an tüm giderler ile muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›ndad›r.

B.5. Zarar Görenlerin Çoklu¤u
Hak sahiplerinin tazminat alacaklar›, sigorta sözleflmesinde belirtilen teminat tutar›ndan fazla ise, hak
sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutar›, teminat tutar›n›n tazminat alacaklar› toplam›na olan
oran›na göre indirime tabi tutulur. Birden çok kiflinin zarar gördü¤ü kazalarda, baflka tazminat taleplerinin
bulundu¤unu bilmeksizin, hak sahiplerinden birine veya bir kaç›na, kendilerine düflecek olandan fazla
ödemede bulunan iyiniyetli sigortac›, yapt›¤› ödeme çerçevesinde di¤er hak sahiplerine karfl› da borcundan
kurtulmufl olur.

B.6. Sigortac›n›n Halefiyeti
Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca, hukuken sigortal›n›n yerine geçer.

B.7. Zarar Görenlerin Haklar›n›n Sakl› Tutulmas› ve Sigortac›n›n Sigortal›ya Rücu Hakk›
Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlü¤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:

Tazminat› gerektiren olay;
a. sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasti bir hareketi veya a¤›r kusuru

sonucunda meydana gelmiflse,
b. 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili

yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden do¤muflsa,
c. tafl›mac›n›n yetki belgesinde kay›tl› olmayan tafl›tlarla yap›lan veya yetki belgesi olmadan yap›lan

tafl›malar sonucu meydana gelmiflse,
d. tafl›t›n, mevzuat›n gerektirdi¤i teknik flartlara uygun olmamas›ndan, nitelikli floför ve hizmetli personeli

olmadan sefere ç›kar›lmas›ndan; güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü
bulundurulmamas›ndan meydana gelmiflse,

e. ikram edilen yiyecek ve içecekler ile di¤er maddelerin sa¤l›k flartlar›na uygunlu¤unun sa¤lanmamas›,
yolcular›n sa¤l›¤›n›n olumsuz etkilenmemesi hususunda tafl›mac›n›n yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden do¤muflsa,

f. gerekli ilk t›bbi yard›m malzeme ve ilaçlar›n tafl›tta bulundurulmamas› veya bunlardan derhal istifade
edilmesi imkan›n›n sa¤lanmam›fl olmas›ndan meydana gelmiflse,

g. 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ve ilgili di¤er mevzuata göre, tafl›t›n, gerekli sürücü belgesine
sahip kifliler taraf›ndan sevkedilmemesi sonucunda olmuflsa,

h. sürücülerin uyuflturucu veya keyif verici maddeler alm›fl olmas›ndan veya alkollü içki alm›fl olarak
arac› güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl bulunmalar›ndan meydana gelmiflse;

i. yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük tafl›nmas›ndan veya tafl›t›n
iflletilmesine iliflkin di¤er yasaklanan hallerden do¤muflsa,

j. sigortal›n›n veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kusuru neticesinde arac›n çal›nmas› veya
gaspedilmesi sonucunda meydana gelmiflse
ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleflmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla, zarar miktar›nda bir
art›fl olmuflsa sigorta ettirene rücu edilir.
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B.8. Tazminat Ödemesinde Öncelikli Sigorta
Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karfl›lan›r. Sigorta sözleflmesinin hiç yap›lmam›fl olmas›,
yap›lm›fl fakat geçersiz hale gelmifl olmas›, süresinin bitmifl olmas› veya meydana gelen zarar›n bu sigorta
teminatlar›n›n üzerinde bulunmas› halinde teminatlar›n üzerinde kalan k›s›m için; s›ras›yla 13/10/1983
tarih ve 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununa göre yap›lmas› zorunlu olan mali sorumluluk sigortas›na
ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortas›na baflvurulur.

C. ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sorumlulu¤un Bafllamas›
Sigorta ücreti; prim ile sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak mevcut ve ileride
konulacak vergi, resim, harç ve di¤er yükümlülüklerden oluflur ve sigortal› taraf›ndan ödenir.
Sigorta ücretinin tamam›, sözleflme yap›l›r yap›lmaz poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda peflin olarak ödenir.
Ücret poliçenin teslimine ra¤men ödenmemiflse sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz. Bu flart poliçenin ön
yüzüne yaz›l›r.

C.2. Sigortal›n›n Sözleflme Yap›l›rken Beyan Yükümlülü¤ü
Sigortac›, bu sigortay›, sigortal›n›n rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigortal›, sigortac›n›n sözleflme yap›l›rken gerçek durumu bildi¤i takdirde, sözleflmeyi yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek bütün hususlar› sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Sigortal›n›n beyan›n›n gerçe¤e ayk›r› veya eksik olmas› halinde, sigortac›n›n sözleflmeyi daha a¤›r flartlarla
yapmas›n› gerektirecek durumlarda, sigortac› durumu ö¤rendi¤i andan itibaren sekiz gün içinde prim
fark›n›n ödenmesi hususunu sigortal›ya ihtar eder. Sigortal›, ihtar›n tebli¤ tarihini izleyen sekiz gün içinde
talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse, sözleflme feshedilmifl olur. Bu durumda,
feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
sigortal›ya geri verilir.
Sigortal›, sözleflme yap›l›rken soruldu¤u halde kasten susmufl veya bilerek noksan ya da gerçe¤e ayk›r›
beyanlarda bulunmuflsa, gerçe¤i tam olarak bilmeyen sigortac› sözleflmeyi feshedebilir. Fesih halinde
sigortac› primin tamam›na hak kazan›r. Sigortac› gerçe¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde fesih
hakk›n› kullanmad›¤› takdirde, bu hak düfler. Bu süre içinde riziko gerçekleflmiflse, sigortac› tazminat› hak
sahibine öder. Sigortac›, bu durumda ödedi¤i miktar kadar sigortal›ya rücu eder.
Gerçe¤e ayk›r› beyan hali, zarar› do¤uran olay›n meydana gelmesinden sonra ö¤renilmiflse, sigortac›,
bu zarardan dolay› ödenmifl ve ödenecek tazminat›n:
a. Gerçe¤e ayk›r› beyan›n kasten yap›lm›fl olmas› halinde tamam› için,
b. Kas›t olmamas› halinde ise, ödenecek tazminat miktar› ile, bu tazminat›n al›nan primin al›nmas›

gereken prime oran› ile çarp›lmas› sonucu ortaya ç›kan miktar aras›ndaki fark için
sigortal›ya rücu edebilir.

C.3. Sigortal›n›n Sigorta Süresi ‹çinde Beyan Yükümlülü¤ü
Sigortal› sözleflmeden sonra rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyette meydana gelecek de¤ifliklikleri, durumu ö¤renir
ö¤renmez en geç sekiz gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür. Sigortac› durumu ö¤rendi¤i andan
itibaren sekiz gün içinde prim fark›n›n ödenmesi hususunu sigortal›ya ihtar eder. Sigortal› ihtar›n tebli¤
tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse
sözleflme feshedilmifl olur.
Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas›
üzerinden hesap edilir ve fazlas› sigortal›ya geri verilir. Prim fark›n›n süresinde istenilmemesi halinde fesih
hakk› düfler.
Söz konusu de¤iflikliklere iliflkin ihbar yükümlü¤ünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan
dolay› ödenmifl veya ödenecek tazminatlar için, de¤iflikli¤in bildirilmesinin kas›tl› olup olmamas›na göre,

C.2. maddesinin son f›kras› hükümleri uygulan›r.
Sigorta süresi içinde meydana gelen de¤iflikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte oldu¤u ve bunun daha az
prim al›nmas›n› gerektirdi¤i anlafl›l›rsa, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar
geçecek süre için gün esas›na göre hesaplanacak prim fark› sigortal›ya geri verilir.
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Herhangi bir nedenle sigortan›n feshedilmesi halinde, sigortac› durumu Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bildirir.

C.4. Sigortal›n›n De¤iflmesi, Faaliyetinin Sona Ermesi
Sigortal›n›n de¤iflmesi halinde, poliçeden do¤an bütün hak ve borçlar yeni sigortal›ya geçer.
Tafl›mac› yetki belgesinin iptali ya da tafl›y›c›n›n tafl›ma faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözleflmesi
kendili¤inden feshedilmifl say›l›r. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildi¤i veya faaliyetin sona erdi¤i
tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karfl›l›k gelen prim tutar› gün esas› üzerinden hesaplanarak
sigortal›ya iade edilir.

C.5. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigortal›n›n 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.
Sigortac›n›n ihbar ve tebli¤leri de sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine; bu adresin de¤iflmifl olmas›
halinde, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen son
adresine, ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Sigortac› veya sigortal› taraf›ndan yap›lan ihbar ve tebli¤ler, al›nd›¤› tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.

C.6. Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› nedeniyle sigortal›ya ait ö¤renecekleri
ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan sorumludurlar.

C.7. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an her türlü tazminat davas›, hak sahibinin zarar› ve tazminat yükümlülerini
ö¤rendi¤i tarihten itibaren iki y›l ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on y›l sonra
zamanaflam›na girer.
Dava, cezay› gerektiren bir fiilden oluflmuflsa ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun
bir zaman afl›m› süresi öngörülmekte ise tazminat davas›nda bu zaman afl›m› dikkate al›n›r.
Sorumlu kifli hakk›ndaki zaman afl›m›n› kesen sebepler, sigortac› hakk›nda, sigortac›  hakk›nda zaman
afl›m›n› kesen sebepler de sorumlu kifli hakk›nda uygulan›r.
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine 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 hususlar hakk›nda genel hükümler uygulan›r.

C.8. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta flirketinin merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n
bulundu¤u yerdeki veya zarara yol açan olay›n meydana geldi¤i yerdeki; sigortal› aleyhine aç›lacak
davalarda ise daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Yürürlük
Bu genel flartlar 19.01.2004 tarihinde yürürlü¤e girer.
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