




A‹LE S‹GORTASI 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

1.1. FERD‹ KAZA S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi), cirit oyunu, manial› binicilik, polo, rugbi,
eskrim, halter, gürefl, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar› ile a¤›r ve tehlikeli jimnastik hareketleri
ve profesyonel spor hareketleri, 1



d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yar›fllar›,
e. Havada yolcu s›fat›ndan gayr› bir s›fatla uçufl,
f. Deprem, sel, yanarda¤ püskürmesi ve yer kaymas›,
g. 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve ayn› maddenin (g) bendinde belirtilen terör

ve sabotaj eylemlerine kat›lma hali hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini
azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 16
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na
ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
‹dare Masraflar› ile Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 17
Sigorta primlerine, sigorta bedeline ve poliçeye müteallik olarak halen mevcut veya ilerde vaz olunacak
vergi, resim ve harçlarla poliçede gösterilen idare masraf› Sigorta ettirene attir.
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‹kametgah
Madde 18
Sigortac›n›n akdinde Sigorta ettiren taraf›ndan beyan edilen ikametgah adresi poliçeye dercedilir. Sigorta
ettiren ikametgah›n› de¤ifltirdi¤i takdirde bunu derhal taahhütlü mektupla Sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Aksi takdirde Sigortac› taraf›ndan yap›lacak tebligat›n Sigorta ettirene ulaflmam›fl olmas›ndan do¤acak
bütün neticelerden Sigorta ettiren mesuldur.
Selahiyetli Mahkeme
Madde 19
Selahiyetli mahkeme, davan›n Sigorta ettiren taraf›ndan ikamesi halinde Sigortac›n›n merkezinin veya
poliçeyi tanzim eden acentenin Sigortac› taraf›ndan ikame edilmesi halinde ise Sigorta ettirenin 18'inci
maddede zikri geçen ikametgah›n›n bulundu¤u mahal mahkemesidir.
Müruru Zaman
Madde 20
Sigorta mukavelesinden do¤an bütün mutalebeler iki y›lda müruru zamana u¤rar.
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1.2. ÜÇÜNCÜ fiAHISLARA KARfiI MAL‹ MESUL‹YET S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
Sigortan›n Mevzuu ve fiumulü
Madde 1
‹flbu poliçe Sigortal›y›, sigortan›n mer'iyeti müddeti esnas›nda vukua gelecek bir hadise neticesinde,
a. Üçüncü flah›slar›n ölmesi, yaralanmas› veya s›hhatinin muhtel olmas›,
b. Üçüncü flah›slara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle,

poliçede gösterilen s›fat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolay›, kendisine karfl›, üçüncü
flah›slar taraf›ndan ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karfl›, Türkiye Cumhuriyeti'nin
hukuki mes’uliyete müteallik mevzuat› hükümleri dairesinde ve iflbu poliçede tespit olunan mebla¤lara
kadar temin eder.

‹flbu poliçe, Sigortal›y› hakl› taleplere karfl› oldu¤u gibi yersiz ve afl›r› taleplere karfl› da korur.
Madde 2
Sigortal›n›n bir hükmi flah›s olmas› halinde sigorta, Sigortal›ya ait organlar›n mükellef bulunduklar› vazifeleri
ifa dolayisiyle üçüncü flah›slara iras edecekleri zarar ve ziyandan do¤an mali mes’uliyete de flamildir.
Madde 3
A. Sigorta afla¤›da say›lan zarar ve ziyanlara taallük eden talepleri temin etmez:

1. Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri,
2. Bir mukavelenin ifas›na veyahut hususî bir anlaflmaya dayan›p, Sigortal›n›n kanuni mes’uliyet

ölçüsünü aflan mutalebeler,
3. Sigortal›ya bir hizmet veya vekâlet münasebeti ile ba¤l› kimseler ve Sigortal›n›n aile efrad›

taraf›ndan vaki olan talepler,
Bu madde bak›m›ndan aile efrad› say›lan kimseler flunlard›r:
Sigortal›n›n efli, usul ve füruu (Sigortal›n›n edindi¤i evlatlar ile Sigortal›y› evlat edinenler
dahil); Sigortal›n›n kendisiyle birlikte oturmalar› halinde kardeflleri, damatlar›, gelinleri ve
kendisi taraf›ndan bak›lan sair akrabalar›, Sigortal›n›n eflinin usul ve füruu ile kardeflleri.
Sigortal› bir flirket ise, bu flirketin gayri mahdut mes’uliyeti flerikleri ile bunlar›n yukar›daki
f›kra mucibince aile efrad› taraf›ndan vukubulan talepler de sigorta teminat› d›fl›ndad›r.

4. Motorlu nakil vas›talar›yla römorklar›n, motorlu bisikletlerin ve her nev'i hava nakil vas›talar›n›n
kondüktörleri, zilyetleri (detenteur) veya sahiplerine karfl› ileri sürülen mutalebeler.

5. Otomobil, motosiklet, bisiklet, bobsleigh, deniz motorü, at, boks ve gürefl, yar›fl ve
müsabakalar›na, antremanlar dahil ifltirakten do¤an talepler.

6. Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, i¤tiflafl, grev ve bunlar›n tenkilinden ve el koyma hallerinden
do¤an zarar ve ziyanlara taallük eden talepler.

7. Çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden vukua gelen zarar ve ziyanlardan
mütevellit talepler.

8.  a. Üçüncü flah›slara ait olup, irae, icar veya tevdi sebepleriyle ve yahut muhafaza,
nakil, tamir edilmek veya ifllenmek üzere veya di¤er herhangi bir maksatla sigortal›n›n,
aile efrad›n›n veya müstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri alt›nda bulunan mallar›n
u¤rayaca¤› zarar ve ziyandan do¤an talepler.
b. Sigortal› veya müstahdemleri veyahut Sigortal› hesab›na hareket eden kimseler

taraf›ndan imal veya teslim edilen veya ifllenen fleyler veya bu fleylerle fonksiyonel
rab›tas› olan veya tesislerde, iflin veya teslimat›n kusurlu ve ay›pl› olmas› dolay›s›yla
husule gelen zarar ve ziyandan do¤an talepler.

c. Ayn› kimselerin çal›flt›klar› bina ve araziye ika ettikleri zarar ve ziyandan do¤an
talepler.

9. 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.

B. Ek sözleflme ile teminat alt›na al›nabilecek haller.
1. Sigortal›, gayrimenkul sahibi yahut bir müteflebbis veya ifl sahibi s›fat›yla temin edilmiflse, poliçede

yaz›l› gayrimenkullerde bulunan yahut teflebbüsün icras›nda kullan›lan asansör veya monte-
charge'lar›n üçüncü flah›slara iras edecekleri zarar ve ziyandan do¤an mali mes’uliyet.

2. Yolcular taraf›ndan getirilen eflya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vas›talar› hakk›nda Borçlar
Kanunu'nun 478, 479 ve 480'inci maddeleri gere¤ince otelcilere teveccüh edecek mali mes’uliyet.
Bu hüküm garajc›lara emanet edilen nakil vas›talar›na da flamildir.
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3. Zelzele, seylap, su basmas›, ç›¤, heyelan, yanarda¤ indifa›, infilak, yang›n, duman, sis, buhar
ve su yüzünden u¤ran›lan zarar ve ziyandan do¤an mali mes’uliyet.

Sigortal›n›n Beyan Mükellefiyeti
Madde 4
A. Akit S›ras›nda
Sigortac› iflbu sigortay› rizikonun hakikî durumunu bildirmek üzere sigorta ettirenin hususî flartlar içine
dercettirdi¤i beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Binaenaleyh, rizikonun hususî flartlar içindeki tarifi, sigorta ettiren taraf›ndan dercettirilmesi laz›m gelen
(ve al›nm›flsa teklifnamede mevcut) hususlar› hakikata ayk›r› veya eksik cevapland›rm›fl yahut cevaps›z
b›rakm›fl oldu¤u taktirde:
a. Sigorta ettirenin kast› veya a¤›r kusuru halinde sigortac› mes’uliyetten kurtulur.
b. Sigorta ettirenin kast› veya a¤›r kusuru olmayan hallerde, sigortac› rizikonun a¤›rl›¤› ile mütenasip

prim fark›n› almak suretiyle sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek fl›klar›ndan birini
seçer. Fesih fl›kk›n› seçti¤i taktirde keyfiyeti, itt›lâ tarihinden itibaren bir ay içinde Sigortal›ya ihbar
eder; Sigorta, fesih ihbar›n›n Sigortal›ya tebli¤ edildi¤i tarihten itibaren 15 gün sonra ö¤leyin saat
12.00'de sona erer ve ifllemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur.

B. Akitten Sonra
Sigortal›, (A) f›kras›nda zikredilen hususlarda akitten sonra vukua gelecek her türlü de¤iflikli¤i, kendisi
taraf›ndan yap›lm›flsa 8 gün içinde; de¤ifliklikler kendi iradesi d›fl›nda vuku bulmuflsa, keyfiyete muttali
olur olmaz Sigortac›ya ihbarla mükelleftir.
De¤ifliklikler rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyette ise, Sigortac› dilerse:
a. Rizikonun a¤›rlaflmas›n› karfl›layacak munzam bir prim almak suretiyle sigortan›n devam›n› kabul

eder veya,
b.  Keyfiyetten haberdar oldu¤u tarihten itibaren 8 gün içinde mukaveleyi fesheder. Bu takdirde sigorta

fesih ihbar›n›n tebli¤inden itibaren 15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
De¤ifliklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise, bu yeni vaziyetin
husulünden itibaren prim fark› sigortal›ya geri verilir.
Müddetinde kullan›lmayan fesih haklar› sak›t olur. Munzam prim ödenmesinde uyuflulamaz ise, fesih
hakk›n› sigortal› da kullanabilir. Bu takdirde mukavele fesih ihbar›yla hükümden sak›t olur ve sigorta
müddetinin ifllemeyecek olan k›sm›na ait prim iade olunur.
Hakikate ayk›r› beyan veya rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyetteki de¤iflikliklerin bildirilmemesi hali hasar›n
vukuundan sonra ö¤renilirse, kast›n veya a¤›r kusurun mevcudiyeti halinde tazminat ödenmez; di¤er
hallerde tahakkuk ettirilen primle tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan
indirme yap›l›r.
Madde 5
Sigortal›, poliçede musarrah bir fleyin veya teflebbüsün münhas›ran maliki s›fat›yla temin edilmifl olur da,
bu fley veya teflebbüs malikini de¤ifltirir ise, sigorta mukavelesinden do¤an hak ve borçlar yeni malike
intikal eder; yeter ki, yeni malikin sigortaya ›tt›la›ndan itibaren 15 gün içinde sigortan›n kendisine intikalini
kabul etmedi¤ini sigortac›ya yaz› ile bildirmifl olsun.
Sigortac› el de¤ifltirmeye ›tt›la›ndan itibaren 15 gün içinde mukaveleyi feshetmek hakk›n› haizdir. Sigortac›n›n
mesuliyeti, fesih ihbar›n›n postaya verildi¤i tarihten itibaren 1 ay sonra ö¤leyin saat 12.00'de sona erer
ve ifllemeyen günlere ait prim yeni malikine iade olunur.
Sigortal› sigortay› muhtelif s›fatlar ile akdetmifl ve ileride sigortan›n mevzuu bu s›fatlardan biri veya birkaç›
için zail olmufl bulunur ise prim devam eden rizikolara göre ayarlan›r.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 6
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
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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.
Hasar Halinde Taraflar›n Durumu
Madde 7
‹flbu mukavelenameye göre, sigortal›n›n mali mes’uliyetini mucip olabilecek bir vâk›an›n hususunda,
sigortal› ›tt›la tarihinden itibaren befl gün içinde Sigortac›y› yaz› ile haberdar etmekle mükelleftir.
Bu ihbar›n kazan›n nerede, hangi tarih ve saatte, ne gibi sebeplerle ve hangi hal ve flartlar alt›nda vukua
geldi¤ine ve kazada ölen ve yaralananlara, zarar gören mallar ile bunlar›n sahiplerine ve zaman›n
vüs'atine dair tafsilatl› ve do¤ru malumat› ihtiva etmesi iktiza eder.
Madde 8
Zarardan dolay› sigortal›n›n dava yolu ile veya sair suretiyle bir tazminat talebi karfl›s›nda kalmas› veya
aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, zarar ve ziyan talebine müteallik dâvetiye, ihbarname,
ihtarname, adli tebligat, dava arzuhali, mektup ve di¤er bilcümle vesikalar›n istenmesi beklenmeksizin
ve derhal sigortac›ya tevdii mecburidir. Sigortac›n›n gecikmenin avakibini belirtmek suretiyle sigortal›dan
yaz› ile isteyece¤i malumat ve vesaikin Sigortac›ya en geç 8 gün içinde gönderilmesi muktezidir.
Sigortal›, zarar ve ziyan talebinin tetkiki ve haklar›n›n müdafaas› hususunda sigortac›ya elinden gelen
yard›mda bulunmaya mecburdur. Sigortac› taraf›ndan sarahaten müsaade edilmedikçe, Sigortal›, zarar
ve ziyan talebini tamamen veya k›smen kabul edemeyece¤i gibi, buna ait herhangi bir tazminat tediyesinde
de bulunamaz.
Madde 9
Sigortac›, zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü flah›sla do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma
hakk›n› haizdir.
Dava aç›lmas› halinde, Sigortac›, Sigortal› nam›na davay› tâkip eder. Sigortal›, sigortac›n›n gösterece¤i
avukata bu hususta laz›m gelen her türlü selahiyeti vermek mecburiyetindedir. Davaya ait masraflar sigortac›
taraf›ndan ödenir. fiu kadar ki, bu masraflarla zarar görene verilmesi laz›m gelen tazminat yekûnu sigorta
poliçesinde tespit edilmifl bulunan azami mebla¤› tecavüz edemez.
Sigortal› veya ef'alinden mes'ul oldu¤u kimseler aleyhine ceza takibat›na geçilmesi halinde, Sigortac›
müdafaay› sarahaten deruhte etmifl ise, avukat ücretini (bilumum sair masraflar ile muhtemel para cezalar›
hariç) öder.
Madde 10
Sigortal›, hasar vukuunda kendisine terettüp eden vecibelere riayet etmezse, Sigortac›, tazmin mükellefiyetinden
kurtulur; me¤er ki Sigortal› bu vecibelere riayetsizli¤in kendi kusuru yüzünden ileri gelmemifl bulundu¤unu
ispat eder.
Madde 11
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Poliçeyi sigortac› feshetti¤i takdirde, bu husustaki ihbar›n sigortal›ya vusulü gününden itibaren 15 gün
sonra ö¤leyin saat 12.00'de sigorta sone erer ve ifllememifl günlerin primleri sigortal›ya iade edilir.
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Poliçeyi sigortal› feshetti¤i takdirde, fesih ihbar›yla poliçe münfesih olmakla beraber, sigortac›n›n cari
sigorta devresinin ifllemeyecek günlerine ait primlerdeki hakk› mahfuz kal›r.
Birden çok sigorta devresinin primleri peflinen ödenmifl oldu¤u hallerde, sigortac› ifllemeyecek devrelere
isabet eden primleri iade eder.
Çeflitli Hükümler
Sigortac›ya Yap›lacak ‹hbarlar
Madde 12
Sigortal› taraf›ndan iflbu poliçe gere¤ince sigortac›ya yap›lacak bilcümle ihbarlar›n muteber olabilmesi
için, bunlar›n sigorta flirketinin merkezine veya poliçeyi imza etmifl bulunan acenteye yap›lmas› laz›md›r.
Kanuni ‹kametgah
Madde 13
Sigortan›n akdinde, sigorta ettiren taraf›ndan beyan edilen  ikametgah mukaveleye dercedilir. Sigortal›,
ikametgah›n› de¤ifltirdi¤i takdirde, bunu derhal taahhütlü mektupla Sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Aksi halde, Sigortac› taraf›ndan yap›lacak tebligat›n sigortal›ya ulaflmam›fl olmas›ndan do¤acak bütün
neticelerden sigortal› mes'uldür.
Selahiyetli Mahkeme
Madde 14
Selahiyetli mahkeme, sigortal›n›n kanuni ikametgah›n›n veya sigortac›n›n merkezinin veya poliçeyi tanzim
eden acentenin bulundu¤u yer mahkemesidir.
Müruru Zaman
Madde 15
Sigorta mukavelesinden do¤an bütün mütalebeler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
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1.3. HIRSIZLIK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
A. Sigortan›n Kapsam›
A.1.Sigortan›n Konusu
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal› yerde h›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teflebbüsün;
1.1. K›rma, delme, y›kma, devirme ve zorlamayla  girilerek,
1.2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde t›rmanma veya aflma suretiyle girilerek,
1.3. Kaybolan, çal›nan veya haks›z yere elde edilen as›l anahtarla veya anahtar uydurarak veya baflka

aletler veya flifre yard›m›yla kilit açma suretiyle girilerek,
1.4. Sigortal› yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
1.5. Öldürme, yaralama, zor ve fliddet kullanma veya tehditle,

yap›lmas› halinde sigortal› k›ymetlerde do¤rudan meydana gelen maddi kay›p ve zararlar, teminat
alt›na al›nm›flt›r.
Teminat poliçede belirtilmek flart›yla yukar›da s›ralanan riziko gruplar›ndan sadece biri veya birkaç›
için de verilebilir.

A.2.Sigorta Bedelinin Kapsam›
Sigortal›ya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çal›flanlar›na  ait sigortalanabilir k›ymetler sigorta
kapsam› içindedir.
Sigortal› yerlerde bulunan sigorta konusu k›ymetler;
a. nitelikleri bak›m›ndan madde veya gruplara ayr›lm›fl ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin

içine giren,
b. tek bir sigorta bedelinde belirtilmifl ise bu bedele iliflkin tan›m›n içine giren,

her fley poliçede ayr›ca belirtilmifl olsun olmas›n sonradan edinilmifl olsa dahi sigorta teminat›
kapsam› içindedir.
H›rs›zl›k eylemini gerçeklefltirmek amac›yla sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlere girilmesi veya
bu yerlerin aç›lmas› esnas›nda verilecek tahribat da sigorta teminat› kapsam›ndad›r.

Sigorta sözleflmesine, teminat alt›na al›nacak k›ymetlerin muhafazas› için özel hükümler konabilir. Bu
taktirde sigortac›, sözkonusu k›ymetlerin sigorta sözleflmesinde öngörülen flekillerde saklanmad›¤›n› ispat
etmedikçe tazminat ödemekten kaç›namaz.
A.3.Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek K›ymetler
Afla¤›da say›lanlar teminat kapsam› d›fl›ndad›r. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayr›ca belirtilmesi
kayd›yla ek sözleflme ile teminat kapsam› içine al›nabilirler :
3.1. Kürk ve ipek hal› ile sanat veya antika de¤eri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap,

gravür, yaz›, hal› ve benzerleri,
3.2. Model, kal›p, plan ve kroki, ihtira berat›, ticari defter ve benzerleri,
3.3. Sigorta sözleflmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçlar› ile bunlar›n

yükleri,
3.4. ‹flyeri ile ba¤lant›s› olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve k›ymetli ka¤›t ile alt›n, gümüfl ve sair k›ymetli maden ile bunlardan

mamul eflya, mücevher, de¤erli tafl, inci ve benzerleri,
3.6. Sigortal›ya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çal›flanlar›na ait olmay›p da sigorta sözleflmesinde

gösterilen yerde bulunan mallar,
3.7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin afla¤›da belirtilen oranlar›

aflan k›s›mlar›,
a. Sanat veya antika de¤eri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yaz›,

hal› ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin   % 5'ini aflan k›sm›,
b. Alt›n, gümüfl ve sair k›ymetli maden ile bunlardan mamul eflya, mücevher, de¤erli tafl, inci

ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 5'ini aflan k›sm›,
c. Aksam ve teferruatlar› da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz,

televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, foto¤raf makinesi, film makinesi (gösterme veya
çekme), dürbün ve mikroskoplar›n sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu
aflan k›sm›,

d. Kürk ve ipek hal›lar›n sigorta bedellerinin  toplam sigorta bedelinin  % 10'unu aflan k›sm›.
Sigorta sözleflmesine, yukar›daki f›kraya göre teminat alt›na al›nacak eflyalar›n muhafazas›
için özel hükümler konabilir. Bu taktirde sigortac›, sözkonusu eflyalar›n sigorta sözleflmesinde
öngörülen flekillerde saklanmad›¤›n› ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaç›namaz.12



A.4.Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek Haller
Afla¤›daki hallerden herhangi birinin varl›¤›n› f›rsat bilerek yap›lan h›rs›zl›k, ya¤ma ve bu suçlara teflebbüsten
kaynaklanan zararlar sigorta teminat›n›n d›fl›nda olup ancak ek sözleflme yap›larak teminat kapsam› içine
al›nabilirler:
4.1. Sigorta sözleflmesinde gösterilen yerlerin içinde aral›ks›z 30 günden fazla kimse bulunmamas›,
4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan k›ymetlerin bu yerlerden tafl›nmas› ve bu yerlerin d›fl›ndaki

adreslerde tutulmas›,
4.3. Grev, lokavt, kargaflal›k ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketler,
4.4. Yang›n, y›ld›r›m, infilak, deprem, yanarda¤ püskürmesi, seylap, f›rt›na, yer kaymas›,kar a¤›rl›¤›,
4.5. Sigortal›n›n hizmetinde bulunan kimselerce yap›lan h›rs›zl›k ve tahribat,
4.6. K›yafet de¤ifltirerek veya selahiyetli olmaks›z›n s›fat tak›narak yap›lan h›rs›zl›klar,
4.7. 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.

A.5.Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
5.1. Savafl, istila, düflman hareketleri, iç savafl, ihtilâl, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanarak

yap›lan h›rs›zl›k, ya¤ma ve bu suçlara teflebbüsten kaynaklanan zararlar,
5.2. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara

atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyon veya radyo-aktif bulaflma ya da bunlar›n
gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerden yararlan›larak yap›lan, h›rs›zl›k, ya¤ma ve tahribat (Bu
bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m  olay›n› da
kapsayacakt›r),

5.3. Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› fleyler üzerinde yap›lacak tasarruflardan yararlan›larak yap›lan
h›rs›zl›k, ya¤ma veya bu suçlara teflebbüsten kaynaklanan zararlar,

5.4. Sigortal›yla birlikte yaflayan veya birlikte oturan  kimseler taraf›ndan yap›lan h›rs›zl›k ve tahribat,
5.5. H›rs›zlar›n neden olaca¤› yang›n, infilâk ve dahili su zararlar›,
5.6. Envanter aç›klar›.
A.6. Eksik Sigorta
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, poliçede belirtilen sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin hasara u¤rad›¤›
andaki de¤erinden düflük oldu¤u taktirde, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki orana
göre ödenir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini yukar›daki oran göz önüne al›nmaks›z›n sigorta bedelini
aflmayan zarar›n tamam›n›n sigortac› taraf›ndan ödenece¤i fleklinde de¤ifltirebilir. Sigortal› veya sigorta
ettiren sözleflmeyi bu flekilde de¤ifltirdi¤ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile
sigortac›ya bildirdi¤i taktirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri,
kendili¤inden, sigortac›n›n sigorta bedelini aflmayan zarar›n tamam›ndan sorumlu olaca¤› fleklinde
de¤ifltirilmifl olur. Sigortal›  prim fark›n› esas primin ödenmesine iliflkin hükümler uyar›nca öder.
A.7. Aflk›n Sigorta
Sigorta bedeli veya sigortac›n›n zarar dolay›s›yla ödemeyi kararlaflt›rd›¤› miktar, sigorta olunan menfaatin
de¤erini aflarsa sigortan›n bu de¤eri aflan k›sm› geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac› bu durumu sigortal›ya ihbar eder ve sigorta bedelini ve
primin bu aflk›n bedele ait k›sm›n› indirir ve fazlas›n› sigortal›ya iade eder.
A.8. Muafiyet
Sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlar›n veya hasar›n belli bir yüzdesinin ve/veya
miktar›n›n sigortac› taraf›ndan tazmin edilmeyece¤i kararlaflt›r›labilir.
Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar› veya tutarlar› poliçede belirtilir.
A.9.Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan tarihlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça,
Türkiye saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
B. Hasar ve Tazminat
B.1 Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle
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yükümlüdür:
1.1. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren befl ifl günü içinde sigortac›ya bildirimde

bulunmak,
1.2. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤inde, durumu derhal yetkili makamlara bildirmek ve çal›nanlar

aras›nda k›ymetli evrak varsa dolafl›m›n› ve ödenmesini önlemek için ilgili yerlere derhal baflvuruda
bulunmak,

1.3. Sigortal› de¤ilmiflcesine gerekli koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac› taraf›ndan verilen
talimata elinden geldi¤i kadar uymak,

1.4. Zorunlu haller d›fl›nda, rizikonun gerçekleflti¤i yer veya k›ymetlerde bir de¤ifliklik yapmamak,
1.5. Sigortac›n›n iste¤i üzerine rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr›nt›l› flekilde belirlemeye, zarar

miktar› ile delilleri saptamaya ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl›, sigorta ettiren için sa¤lanmas›
mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac›ya vermek,

1.6. Zarar›n tahmini miktar›n› belirten, yaz›l› bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortac›ya
vermek.

1.7. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n saptanmas› için sigortac›n›n veya yetkili k›ld›¤›
temsilcilerinin sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlerde, sigortal› k›ymetlerde ve bunlarla ilgili belgeler
üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere izin vermek,

1.8. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
B.2. Koruma Önlemleri
Sigortal› veya sigorta ettiren, sigorta poliçesiyle temin olunan rizikolar›n gerçekleflmesinde zarar› önlemeye,
azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Al›nan önlemlere iliflkin giderler, bu
önlemler faydas›z kalm›fl olsa bile, sigortac› taraf›ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac› bu giderleri
sigorta bedeliyle sigorta de¤eri aras›ndaki orana göre öder.
B.3. Zarar›n Tespiti
Sigortal› k›ymetlerin çal›nmas› ya da  h›rs›zl›¤a teflebbüs edilmesi sonucunda sigortal› k›ymetlerde ve
bulundu¤u yerde  meydana gelen zarar›n miktar› taraflar aras›nda yap›lacak anlaflmayla tespit edilir.
Taraflar zarar miktar›nda anlaflamad›klar› taktirde, zarar miktar›n›n tayini, hakem-bilirkiflilerce afla¤›daki
esaslara uyulmak suretiyle saptan›r ve sigortac›dan  tazminat talep edilmesi veya sigortac›n›n dava edilmesi
halinde zarar miktar›yla ilgili hakem-bilirkifli raporu tazminat›n saptanmas›na esas teflkil eder. fiu kadar
ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand›¤› tarihten itibaren, di¤er hallerde ise üçüncü hakem bilirkiflinin
seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren
alt› ay içerisinde raporun tebli¤ edilmemesi halinde taraflar zarar miktar›n› her türlü delille ispat edebilirler.
Taraflar, uyuflmazl›¤›n çözümü için tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad›klar› taktirde, taraflardan her
biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakem-
bilirkifliler ilk toplant› tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü
hakem-bilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraflarca seçilen
hakem-bilirkiflilerin anlaflamad›klar› hususlarda, anlaflamad›klar› hadler içinde kalmak suretiyle, di¤er
hakem-bilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkifli raporu taraflara
ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Taraflardan herhangi biri, di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkiflisini seçmez,
yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içinde
anlaflamazlarsa, üçüncü hakem-bilirkifli taraflardan birinin iste¤i üzerine hasar yerindeki ticaret davalar›na
bakmaya yetkili mahkeme taraf›ndan uzman kifliler aras›ndan seçilir.
Hakem-bilirkiflilere, uzmanl›klar›n›n yeterli olmad›¤› nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiflinin kimli¤inin
ö¤renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan›lmayan itiraz hakk› düfler.
Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn› usule göre yenisi seçilir ve göreve
kald›¤› yerden devam olunur.
Hakem-bilirkifliler, zarar miktar›n›n saptanmas› konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortal› fleylerin
rizikonun gerçekleflmesi s›ras›ndaki de¤erini saptamaya yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir ve hasar
yerinde incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin, zarar miktar› konusunda verecekleri kararlar kesindir,
taraflar› ba¤lar.
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Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak tesbit edilen zarar miktar›n›n, gerçek durumdan önemli flekilde farkl›
oldu¤u anlafl›l›r ise itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali, karar›n tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içinde
rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
Taraflar kendi seçtikleri hakem-bilirkiflilerin ücret ve masraflar›n› öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü
hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
Zarar miktar›n›n saptanmas› bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar› ve bunlar›n ileri
sürülmesini etkilemez.
B.4. Tazminat›n Hesab›
Sigorta tazminat›n›n hesab›nda sigortal› k›ymetlerin rizikonun gerçekleflmesi an›ndaki tazmin de¤eri esas
tutulur. Sigorta tazmin de¤eri afla¤›daki flekilde hesaplan›r.
Ticari emtiada, rizikonun gerçekleflmesinden bir önceki ifl günü piyasa al›m fiyat› esas tutulur.
Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü
önceki piyasa fiyat›na göre hammadde ve malzemenin sat›n al›nmas› için ödenecek bedellere o güne
kadar yap›lan imal masraflar› ve genel giderlerden gereken pay›n eklenmesi suretiyle hesaplan›r. Ancak
bu suretle saptanan tazmin de¤eri, hiçbir zaman bu maddelerin mamullerinin rizikonun gerçekleflmesinden
bir ifl günü önceki piyasa al›m fiyat›n› geçemez.
Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde, ister di¤er herhangi
bir yerinde bulunsun bu madde hükümleri bak›m›ndan ticari emtiadan say›l›r.
Her türlü makine ve tesisat, alet-edavat ve demirbafllarda, yenilerinin sat›n al›nmas› için ödenecek bedel
esas tutulur. Ancak bu bedelden eskime ve afl›nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k›ymet eksilmeleri
düflülece¤i gibi, yenilerinin rand›man ve nitelik farklar› varsa bu farklar da dikkate al›n›r.
Her türlü ev eflyas› ve kiflisel eflyada, yenilerinin sat›n al›nmas› için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak
bu bedelden, eskime ve afl›nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k›ymet eksilmeleri indirilir.
Sigorta sözleflmesinin yap›lmas› s›ras›nda veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu k›ymetin tazmin de¤eri
sigorta ettiren ve sigortac›n›n mutabakat›yla seçtikleri bilirkifliler taraf›ndan saptan›r ve taraflarca kabul
olunursa bu de¤ere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatl› de¤er esas›yla yap›lacak sözleflmeler için saptanacak de¤er listesi en çok bir y›ll›k sigorta
süresi için geçerlidir.
Bilirkifli masraf›,  sözleflmeyi mutabakatl› de¤er esas›yla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatl› de¤er esas›yla sözleflme yap›lamaz.
K›ymetli evrak›n de¤eri, h›rs›zl›k gününden bir evvelki günün borsa, yoksa piyasa veya rayiç fiyat›na göre
tespit edilir.
K›ymetli evrak›n iptal veya baflka bir suretle yerlerine ikamesi mümkün oldu¤u taktirde, tazmin edilecek
bedel ikame masraflar›d›r.
Paralarda, paran›n nominal de¤eridir.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u; sigortal› fleylerin hepsi için tek bir bedel öngörülmüfl ise bu bedelle, sigortal›
fleyler nitelikleri bak›m›ndan madde veya gruplara ayr›lm›fl ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle
s›n›rl›d›r.
B.5. Tazminat›n Ödenmesi
Sigortal› k›ymetler birden çok kez sigorta edilmiflse, tazminat miktar›n›n yasa ve bu poliçe hükümlerine
göre saptanmas›ndan sonra sigortac› pay›na düflen k›sm› öder.
Sigortac› belirlenen tazminat›, rizikonun gerçekleflti¤ini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaflmas›ndan
itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortal›ya ödemek zorundad›r.
Sigortac› paray› ve k›ymetli evrak› aynen ikame suretiyle de tazmin edebilir.
Ancak, hisse senedi ve tahvillerle di¤er k›ymetli evrakta ikame masraflar› sözkonusu ise, sigortal› ikame
ifllerini takip ederek bu ifllemin en k›sa zamanda yap›lmas›n› sa¤lar. Aksi taktirde do¤acak zarardan
sigortal› sorumlu olacakt›r.
Sigortal› veya sigorta ettiren hakk›nda soruflturma aç›lm›fl ise bu soruflturman›n tamamlanmas›na kadar
sigortac› tazminat ödemesini bekletebilir.
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Çal›nm›fl olan fleyler k›smen veya tamamen bulunmufl ise,sigorta ettiren veya sigortal› durumu derhal
sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bulunma, tazminat›n ödenmesinden önce olmuflsa,  sigorta ettiren bunlar› geri almak zorundad›r.
Bulunma tazminat›n ödenmesinden sonra olmuflsa, sigortal› bulunan fleyin de¤erini ödeyerek ya geri al›r
ya da bulunan fleylerin mülkiyetini sigortac›ya devreder.
Geri al›nma durumunda, bulunan fleylerde çal›nma dolay›s›yla bir k›ymet eksilmesi meydana gelmifl ise,
sigortac› bu zarar› ödemek zorundad›r.
B.6. Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun
sonucu zarar miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu flekilde artan k›s›m indirilir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktar›n› kasden
artt›r›c› eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do¤an talep haklar› düfler.
B.7. Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› veya sigorta ettiren, sigortac›n›n
açabilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
Sigorta edilmifl rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i taktirde sigorta teminat› sona erer.
K›smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar› kadar
eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr›lm›fl olmas› hallerinde de ayn› yöntem uygulan›r.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, sigorta ettirenin istedi¤i tarihten itibaren gün esas› ile prim al›nmak
suretiyle sigorta bedeli eski miktar›na yükseltilebilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini  feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün
esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
C. Çeflitli Hükümler
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
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.
C.2. Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada Beyan Yükümlülü¤ü
Sigorta sözleflmesi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na
dayan›larak akdedilmifltir.
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Sigorta ettirenin beyan› gerçe¤e ayk›r› veya eksik olmas› dolay›s›yla, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n›
veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde sigortac›, durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren
bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn› süre içinde prim fark›n› talep
edebilir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i taktirde
sözleflme feshedilmifl olur.
Cayma veya feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir
ve fazlas› geri verilir.
Sigortal› veya sigorta ettirenin kas›tl› davrand›¤› anlafl›ld›¤› taktirde sigortac›, riziko gerçekleflmifl olsa
bile sözleflmeden cayabilir, tazminat› ödemez ve prime hak kazan›r.
Sigortal› veya sigorta ettirenin kasd› bulunmad›¤› durumlarda rizikonun, sigortac› durumu ö¤renmeden
önce veya sigortac›n›n cayabilece¤i ve feshedebilece¤i ya da cayman›n veya feshin hüküm ifade etmesi
için geçecek sürede gerçekleflmesi halinde, sigortac› tazminat› tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi
gereken prim aras›ndaki orana göre öder.
Süresinde kullan›lmayan cayma veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Sigorta ettiren, sigortac›n›n izni olmadan sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u
yerde ya da kullan›fl tarz›nda, teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran
de¤ifliklik yapt›¤› taktirde, bu durumu sigortac›ya sekiz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
De¤ifliklik, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiren hallerden
ise, sigortac› sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder yahut prim fark›n› talep etmek suretiyle sözleflmeyi
yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i taktirde sözleflme
feshedilmifl olur.
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.
Sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlerin veya kullanma fleklinin, teklifname, teklifname yoksa poliçe ve
eklerinde belirtilene nazaran de¤ifltirildi¤ini ö¤renen sigortac›, sigorta sözleflmesinin yürürlükte kalmaya
devam etmesine raz› oldu¤unu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk› düfler.
De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim ödenmesini gerektirir hallerden ise sigortac›, bu
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre hesap
edilecek prim fark›n› sigorta ettirene geri verir.
Sigortac›n›n sözleflmeyi bu de¤iflikliklere göre yapmamas›n› veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiren
hallerde:
a. Sigortac› durumu ö¤renmeden önce,
b. Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde,
c. Fesih ihbar›n›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,
riziko gerçekleflirse, sigortac›, tazminat› tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
aras›ndaki orana göre öder.
C.4. Birden Çok Sigorta
Sigortalanm›fl fleyler üzerine sigorta ettiren baflka sigortac›larla ayn› rizikolara karfl› ve ayn› süreye rastlayan
baflka sigorta sözleflmesi yapacak olursa, bunu tüm sigortac›lara derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullan›lmayan
fesih hakk› düfler.
C.5. Menfaat Sahibinin veya Zilyedlik Durumunun De¤iflmesi
Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun de¤iflmesi halinde (ölüm hali hariç)
sigorta sözleflmesi münfesih olur.
Ölüm halinde ise, sigorta ettiren ve sigortal›n›n varl›¤›n› ö¤renen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde
sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
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Sigortac› de¤iflikli¤i, yeni hak sahibi de sigortan›n mevcudiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde
sözleflmeyi feshedebilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
yeni hak sahibine geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetlerin malikinin de¤iflmesi an›nda ödenmesi gerekli prim borçlar›ndan, sigorta ettiren ile
fesih hakk›n› kullanmayan yeni hak sahibi müteselsilen sorumludur.
Sigortal› k›ymetlerin fleylerin sahibinin ölümüyle, varsa ödenecek prim borcundan kanuni varisleri sorumludur
veya iade edilecek primi alma hakk› sigortal›n›n kanuni varislerine aittir.
C.6. Sigortal› Yerde De¤ifliklik
Sigortal› k›ymetlerin k›smen veya tamamen yeri de¤iflti¤inde C.3 maddesi hükümleri uygulan›r.
C.7. ‹hbarlar
Sigortal›n›n veya sigorta ettirenin bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigortac›n›n bildirimleri de sigortal›n›n veya sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres
de¤iflmiflse son bildirilen adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤›nda elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yap›lan bildirimler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Sigortac› taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 15 gün sonra
ö¤leyin saat 12:00'de, sigorta ettiren taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› ise postaya veya notere verildi¤i
tarihi takip eden gün ö¤leyin saat 12:00'de hüküm ifade eder.
C.8. Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› dolay›s›yla sigortal›ya veya  sigorta
ettirene ait olarak ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludurlar.
C.9. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n
bulundu¤u veya rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki, sigortac› taraf›ndan aç›lacak davalarda ise daval›n›n
ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki asliye ticaret mahkemeleridir.
C.10. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
C.11. Özel fiartlar
Sözleflmeye bu genel flartlara ayk›r› olmamak kayd›yla özel flartlar konulabilir.
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