
KIYI TES‹SLER‹ DEN‹Z K‹RL‹L‹⁄‹ ZORUNLU MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

A. S‹GORTANIN KAPSAMI
A.1.Sigortan›n Konusu
Bu sigorta ile sigortac›, poliçede belirtilen k›y› tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç sular›,
karasular›, k›ta sahanl›¤› ve münhas›r ekonomik bölgesinden oluflan deniz yetki alanlar›nda ortaya ç›kan
kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden oldu¤u; temizleme masraflar›, toplanan at›klar›n tafl›nmas›
ve bertaraf› için yap›lacak masraflar, üçüncü flah›slar›n yaralanmas› ve ölümünden kaynaklanan zararlar
ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolay›, 3.3.2005 tarihli ve 5312 say›l› Deniz Çevresinin
Petrol ve Di¤er Zararl› Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlar›n Tazmini
Esaslar›na Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortal›ya terettüp edecek hukuki sorumlulu¤u poliçede
yaz›l› sigorta tutarlar›na kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik flekilde oluflmayan kirlilik ile tedrici
olarak gerçekleflen kirlilik sonucu ortaya ç›kan haller bu sigorta teminat› kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
Bu sigorta, sigortal›n›n haks›z taleplere karfl› savunmas›n› da temin eder.
A.2. Tan›mlar
Bu Genel fiartlarda geçen:
Kanun: 3.3.2005 tarihli ve 5312 say›l› Deniz Çevresinin Petrol ve Di¤er Zararl› Maddelerle Kirlenmesinde
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlar›n Tazmini Esaslar›na Dair Kanunu,
K›y› Tesisi / ‹flleten: Aç›k deniz tesisleri ve boru hatlar› da dahil olmak üzere, k›y›da veya k›y›ya yak›n
bölgelerde denizlerin petrol ve di¤er zararl› maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden
tesisi,
Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve di¤er zararl› maddelerin; canl› kaynaklara ve deniz yaflam›na zarar
verecek, insan sa¤l›¤› için tehlike oluflturacak, bal›kç›l›k ve denizlerin di¤er yasal amaçlarla kullan›m› da
dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteli¤ini de¤ifltirme ve ekolojik
dengeyi bozma gibi zararl› etkiler yaratacak flekilde deniz çevresine kar›flmas›n›,
Koruyucu Önlem: Bir olay›n meydana gelmesinden sonra ortaya ç›kabilecek muhtemel kirlenmeyi önlemek
veya s›n›rl› tutmak amac›yla al›nan tedbirleri,
Müdahale: Bir olay›n meydana gelmesinden sonra ortaya ç›kan kirlili¤in neden olaca¤› zarar› azaltmak,
gidermek, s›n›rland›rmak amac›yla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmas›n›,
Olay: Acil müdahale planlar›n›n uygulanmas›n› veya acil müdahaleyi gerektiren çarp›flma, k›r›lma, yang›n,
patlama veya di¤er ani ve beklenmedik nedenlerle k›y› tesislerinden kaynaklanan kirlenme veya zarar
ortaya ç›karan veya ortaya ç›kma tehlikesi yaratan bir durumu,
Sigorta: Kanunun 8 inci maddesinde yer alan K›y› tesisleri deniz kirlili¤i zorunlu mali sorumluluk sigortas›n›,
Sigortac›: Türkiye'de kaza branfl›nda ruhsat› bulunan ve bu sigorta ile sigortal›n›n sorumlulu¤unu poliçede
yaz›l› sigorta bedeline kadar teminat alt›na alan sigorta flirketini,
Sigortal›: K›y› tesisleri deniz kirlili¤i zorunlu mali sorumluluk sigortas›n› yapt›rmakla yükümlü olan k›y› tesisi
iflletenini,
Talep Sahibi: Olay sonucu, tazminat talebinde bulunmay› gerektiren zarara u¤rayan kifliyi veya ölenin
deste¤inden yoksun kalan›,
Uygulama Alan›: Türkiye'nin iç sular›, karasular›, k›ta sahanl›¤› ve münhas›r ekonomik bölgesinden oluflan
deniz yetki alanlar›n›,
Zarar: Kapsam› Kanunun 6 nc› maddesinde belirtilen zararlardan, olay sonucu oluflanlar ile söz konusu
zararlar›n tespit ve tazmini ile uyuflmazl›klar›n giderilmesine iliflkin masraflar›, 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.
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A.3.1. Ölüm teminat›
Ölüm teminat›, olay›n üçüncü flah›slar›n derhal veya olay tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne
sebebiyet vermesi halinde, ölenin yard›m›ndan mahrum kalanlar›n destekten yoksun kalma tazminat›n›
karfl›lar.
A.3.2. Sakatl›k teminat›
Sakatl›k teminat›, olay›n üçüncü flah›slar›n derhal veya olay 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.
A.3.3. Tedavi giderleri teminat›
Tedavi giderleri teminat›, olay nedeniyle yaralanan veya herhangi bir fiziksel rahats›zl›¤a maruz kalan
üçüncü flah›slar›n ilk yard›m, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ya da fiziksel rahats›zl›ktan ötürü
hastanede veya di¤er yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdi¤i di¤er
giderleri karfl›lar.
A.3.4. Maddi hasar teminat›
Maddi hasar teminat›, olay nedeniyle, üçüncü flah›slar›n malvarl›¤›nda do¤rudan azalma meydana
gelmesiyle ortaya ç›kan zarar› karfl›lar. Üçüncü flah›slar›n geçim amac›yla kulland›¤› do¤al ve canl›
kaynaklarda meydana gelen zararlar bu teminat kapsam›n›n d›fl›ndad›r.
A.3.5. Temizleme masraflar› teminat›
Temizleme masraflar› teminat›, olay nedeniyle kirlenen uygulama alanlar›n›n maruz kald›¤› kirlili¤in
temizlenmesi amac›yla sorumlu birimlerce yap›lan veya yapt›r›lan çal›flmalar›n neden oldu¤u masraflar›
karfl›lar.
A.3.6. At›klar›n tafl›nmas› ve bertaraf› teminat›
At›klar›n tafl›nmas› ve bertaraf› teminat›, olay sonucu kirlenen uygulama alanlar›ndan toplanan at›k
maddelerin tafl›nmas› ve bertaraf› için yap›lan masraflar› karfl›lar.
A.4. Sorumlulu¤u Kald›ran veya Azaltan Haller
Sigortal›, olay›n meydana gelmesinin önlenmesi, olay›n meydana geldi¤i durumlarda ise zarar›n azalt›lmas›,
giderilmesi, s›n›rland›r›lmas› amac›yla haz›rl›kl› olma ve koruyucu önlemler de dahil uluslararas› hukukun
öngördü¤ü ve seyir, can, mal ve çevre emniyetinin gerektirdi¤i yükümlülüklere iliflkin tüm tedbirleri almakla
yükümlüdür.
Sigortal›, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u kiflilerin kusuru bulunmaks›z›n ve poliçede kay›tl›
k›y› tesisindeki bir bozukluk olay› etkilemifl olmaks›z›n, olay›n bir mücbir sebepten veya zarar görenin
veya bir üçüncü kiflinin a¤›r kusurundan ileri geldi¤ini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.
Olay›n oluflumunda zarar görenin kusuru var ise, ödenecek tazminattan söz konusu kusur oran›na göre
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. K›y› tesisi görevlileri ve sigortal›n›n eylemlerinden sorumlu tutuldu¤u di¤er kiflilerin talepleri,
c. Manevi tazminat talepleri,
ç. 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,
d. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolar ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirler,
e. Grevlere, lokavt edilmifl iflçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara kat›lma,
f. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak zararlar

dahil olmak üzere, 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 sonucu meydana gelen bütün zararlar,

g. Deprem, yanarda¤ püskürmesi, kar a¤›rl›¤›, sel ve su bask›n›, yer kaymas›, f›rt›na gibi do¤al afetler,
h. Ani veya beklenmedik flekilde oluflmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleflen kirlilik sonucu ortaya

ç›kan haller.
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A.6.Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Bu sigorta, uygulama alanlar›nda ve Kanunda öngörülen acil durumlarda, bu durumlara müdahale ve
zararlar›n tazmini amaçlar›yla s›n›rl› kalmak kayd›yla, Denizcilik Müsteflarl›¤›n›n, Çevre ve Orman Bakanl›¤›,
D›fliflleri Bakanl›¤› ve ilgili di¤er kamu kurum ve kurulufllar›n›n görüfllerini alarak verece¤i karara ba¤l›
olarak karasular›n›n ötesindeki aç›k deniz alanlar›nda geçerlidir.
A.7.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. Talep Sahibinin Baflvuru Hakk› ve Baflvuru Süresi
Zarar görenler/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 zarar görenler/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 zarar görenlere/hak sahiplerine herhangi bir
tazminat ödemesinde bulunamaz.
Tazminata yol açan olay, sigortal› veya talep sahibi taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihten itibaren otuz ifl günü
içinde sigortac›ya ihbar edilir.
B.2. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal›n›n Yükümlülükleri
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› tespite, tazminat yükümlülülü¤ü ve miktar› ile rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl›,
elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

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

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

B.3. Olaya ‹liflkin Belgeler
Sigortac› tazminat› ödemek için, olayla ilgili olarak, talep sahibinden afla¤›daki belgeleri ister.
a. Kanunun 10 uncu maddesi kapsam›nda oluflturulan zarar tespit komisyonu raporu veya zararlar›n

tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n tespitine iliflkin bilgilerin yer ald›¤› belge,
b. Yetkili kamu otoriteleri taraf›ndan düzenlenen olay tespit tutana¤› veya bilirkifli raporu,
c. Baflvuru ölüm nedeniyle yap›lm›flsa, ölüm raporu ve veraset ilam› ile ölenin mesle¤i ve gelir durumunu

ve desteklik iliflkisini gösteren belgeler,
d. Olay›n mahkemeye intikal etmifl olmas› halinde mahkeme karar›,
e. Baflvuru, yaralanma nedeniyle yap›lm›flsa (a) bendindeki belgeye ek olarak tedavi giderlerini

gösteren belgeleri; baflvuru, geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yap›l›yorsa, tam teflekküllü
hastaneden al›nacak rapor.

B.4. Tazminat›n ve Giderlerin Ödenmesi
Sigortac›, tazminat› B.3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak, flirketin merkez veya kurulufllar›na iletildi¤i
tarihten itibaren otuz 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. Dava masraflar›, avukatl›k ücretleri
ve ödenen tazminat›n toplam›, teminat miktar› ile s›n›rl›d›r.
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›zca 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 Gören/Hak Sahiplerinin Çoklu¤u
Zarar görenlerin/hak sahiplerinin tazminat alacaklar›, sigorta sözleflmesinde belirtilen teminat tutar›ndan
fazla ise, zarar görenlerden/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
olaylarda, baflka tazminat taleplerinin bulundu¤unu bilmeksizin, zarar görenlerden/hak sahiplerinden
birine veya bir kaç›na, kendilerine düflecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortac›, yapt›¤›
ödeme çerçevesinde di¤er zarar görenlere/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
yükümlülü¤ünün kald›r›lmas› veya miktar›n›n azalt›lmas› sonucunu do¤uran haller zarar görene karfl› ileri
sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac›, ödemifl oldu¤u tazminat tutar›nca, 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 rücuda bulunulabilir.
Tazminat› gerektiren olay;
a. Sigortal›n›n veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasti bir hareketi veya a¤›r kusuru sonucunda

meydana gelmiflse,
b. Kanunda yasaklanan hallerden, sigortal›n›n bu kanun ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine

getirmemesinden do¤muflsa,
c. K›y› tesisinin mevzuat›n gerektirdi¤i teknik flartlara uygun olmamas›ndan, nitelikli personel olmadan

faaliyette bulunmas›ndan meydana gelmiflse ve
d. Sigortal›n›n rizikonunun gerçekleflmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine

getirmemesi nedeniyle zarar miktar›nda bir art›fl olmuflsa, artan zarar miktar› ile s›n›rl› olmak
kayd›yla,
ödenen tazminat tutar›nca sigortal›ya rücu edilir.

C. ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi, Sorumlulu¤un Bafllamas› ve  Sigortal›n›n Temerrüdü
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 priminin tamam›, taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa ilk taksit poliçenin tesliminde ve di¤er taksitler
poliçede belirtilen tarihlerde ödenir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, sigorta priminin tamam›n›n veya ilk taksitin
ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu flart poliçeye
yaz›l›r.
Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulan›r.
Rizikonun gerçekleflmesi halinde taksitlerin tümü muaccel olur ve bu flart poliçeye 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.
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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› talep
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 için:
a. Gerçe¤e ayk›r› beyan›n kasten yap›lm›fl olmas› halinde tazminat tutar›n›n tamam› itibar›yla,
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 tutar›nca
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.
Herhangi bir nedenle sigortan›n feshedilmesi halinde sigortac› durumu Çevre ve Orman 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.
C.5. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigortal›n›n ve sigortac›n›n tebligatlar›nda Tebligat Kanunu hükümleri uygulan›r.
Sigortac›n›n ihbar ve tebli¤leri 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.
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.
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C.7.Zaman afl›m›
Bu sigortada zaman afl›m› taraflar›n yükümlülüklerinin do¤du¤u tarihten itibaren iki y›ld›r. Talep sahibinin
tazminat taleplerinde, di¤er kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmedikçe zaman afl›m› süresi, zarar›n
ö¤renildi¤i ve ve sorumlu taraf›n tespit edildi¤i tarihten itibaren befl y›l, her halükârda olay›n meydana
geldi¤i tarihten veya olay, olaylar zincirinden meydana geliyorsa son olay›n meydana geldi¤i tarihten
itibaren on y›ld›r.
Zaman afl›m› süresine iliflkin olarak Türkiye'nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflme hükümeri sakl›d›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 zaman afl›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 fiartlar 01.07.2007 tarihinde yürürlü¤e girer.
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