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HUKUKSAL KORUMA 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. HUKUKSAL KORUMA S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

A. Sigorta Korumas›
A.1.Sigortan›n Konusu
Bu sözleflme ile sigortac›; sigortal›n›n taraf oldu¤u ve bu sözleflmeyle saptanan konular kapsam›ndaki
sözleflmeler ya da mevzuattan do¤an hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuflmazl›klar›n, sulh
yahut ilgili yarg›lama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal ç›karlar›n›n korunmas› için yap›lmas›
gereken gider ve di¤er edimleri üstlenir.
A.2.Sigortan›n Kapsam›
Bu sözleflme ile sigortal›ya poliçede gösterilecek olan afla¤›daki hallerden biri veya birkaç› ya da bütünü
için hukuksal koruma sa¤lanabilir.
2.1. Motorlu Araca Ba¤l› Hukuksal Koruma
Sigortac›, poliçede belirtilen motorlu araçlar›n maliki, iflleteni, kirac›s› ve sair zilyedi durumundaki sigortal›ya
koruma sa¤lar.

2.1.1. Afla¤›daki uyuflmazl›klar için sigorta korumas› vard›r:
1. Yasal ve cezai sorumluluk kurallar› çerçevesinde poliçede gösterilen motorlu araçla

ba¤lant›l› olarak, borçlar hukukuna tabi sözleflmeler haricinde do¤abilecek
uyuflmazl›klar,

2. Sürücü belgesi izninin k›s›tlanmas›, kald›r›lmas› ve yeniden al›nmas› ile ilgili olarak
kamu kurulufllar›na yap›lan itirazlara iliflkin ifllemler ile idare mahkemelerinde aç›lan
davalarda hukuksal ç›karlar›n korunmas›nda do¤abilecek uyuflmazl›klar.

2.1.2. Afla¤›daki uyuflmazl›klar ek sözleflme ile teminat kapsam›na al›nabilir:
1. Poliçede gösterilen araç ile ilgili borçlar hukukuna tabi sözleflmelerden do¤an

uyuflmazl›klar,
2. Sigortal›n›n kamuya aç›k trafikte bisiklet sürücüsü, yaya veya baflka bir araçta

yolcu s›fat›ndan do¤abilecek uyuflmazl›klar,
3. ‹ddia veya yar›flmalara kat›lma sonucunda veya bunlara haz›rl›k denemelerinden

do¤an uyuflmazl›klar.
2.1.3. Motorlu Araca Ba¤l› Hukuksal Koruma afla¤›daki haller için koruma sa¤lamaz:

1. Rizikonun gerçekleflti¤i anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmad›¤›
haller hariç olmak üzere, sigortal›n›n veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflinin
uyuflturucu, keyif verici maddeler veya alkollü içki alm›fl olmas› nedeniyle güvenli
sürme yetene¤ini kaybetmifl olarak arac› kullanmas›ndan ve bu nedenlerle meydana
 gelen kazalardan do¤an uyuflmazl›klar (güvenli sürme yetene¤inin saptanmas›nda
alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlar›n›n tespit edilmesine iliflkin
mevzuat dikkate al›n›r),

2. Tescil belgesi olmayan arac›n neden oldu¤u zararlardan do¤an uyuflmazl›klar,
3. Rizikonun gerçekleflti¤i anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmad›¤›

haller hariç olmak üzere, sürücünün kurallara uygun bir sürücü belgesi veya araç
kullanma yetkisinin bulunmad›¤› durumlarda meydana gelen kazalardan do¤an
talepler,

4. Sürücü Hukuksal Koruma Sigortas› ile teminat alt›na al›nan hallerden kaynaklanan
uyuflmazl›klar.

2.1.4. Sigortal›n›n motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyeti nedeniyle iflleten s›fat›na ba¤l› olarak
bu sigortay› yapt›rmas› durumunda, poliçede belirtilecek belli bir say›ya kadar  araçlar›n
poliçede belirtilmesi flart› aranmadan yed’indeki tüm araçlardan dolay› hukuksal koruma
sa¤lan›r.

2.1.5. Poliçede belirlenen araç devredilir veya bu araç nedeniyle riziko ortadan kalkarsa sigorta
korumas›, sigortal›n›n o tarihe kadar poliçede gösterilen tafl›t›n›n yerini alan baflka bir
araçtan dolay› devam eder. Poliçede belirlenen araç ile ilgili sözleflmelerden do¤an
hukuksal ç›karlar›n korunmas›na ba¤l› olarak sigorta korumas›n›n verildi¤i durumlarda,
sigorta korumas› sigorta süresi içinde poliçede gösterilen arac›n yerine geçen arac›n
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edinilmesine iliflkin sözleflmeyi de kapsar.

2.2. Sürücü Hukuksal Korumas›
Bu genel flartlarda yer alan sürücüden bir arac› kullanan kifli anlafl›l›r.
Sigortac› sigortal›ya, poliçede gösterilen kendisi veya baflkas› ad›na tescilli araçlar› sözleflme veya hukuki
statüsü gere¤i sürücü olarak kullanmas›ndan do¤abilecek uyuflmazl›klar için hukuksal koruma sa¤lar.

2.2.1. Afla¤›daki uyuflmazl›klar için sigorta korumas› vard›r:
1. Cezai ve yasal sorumluluk kurallar› çerçevesinde sigortal›n›n sürücü s›fat›ndan

do¤an uyuflmazl›klar,
2. Sürücü belgesi izninin k›s›tlanmas›, kald›r›lmas› ve yeniden al›nmas› ile ilgili

uyuflmazl›klar.
2.2.2. Afla¤›daki haller ve uyuflmazl›klar, ek sözleflme ile teminat kapsam› içine al›nabilir:

1. Sigortal›n›n bisiklet sürücüsü, yaya veya yolcu s›fat›yla hukuksal ç›karlar›n›n korunmas›,
2. ‹ddia ve yar›fllara kat›lma sonucu veya bunlara haz›rl›k denemelerinden do¤an

uyuflmazl›klar.
2.2.3. Sürücü Hukuksal Korumas› afla¤›daki haller için koruma sa¤lamaz:

1. Rizikonun gerçekleflti¤i sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmad›¤›
haller hariç olmak üzere, sürücünün uyuflturucu, keyif verici maddeler veya alkollü
içki alm›fl olmas› nedeniyle güvenli sürme yetene¤ini kaybetmifl olarak arac›
kullanmas›ndan ve bu nedenle meydana gelen kazalardan do¤an uyuflmazl›klar
(güvenli sürme yetene¤inin saptanmas›nda alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki
miktarlar›n tespit edilmesine iliflkin mevzuat dikkate al›n›r).

2. Sigortal›n›n poliçede gösterilen arac›n maliki, iflleteni, kirac›s› ve sair zilyedi olarak
sürücüsü oldu¤u durumlardan do¤an uyuflmazl›klar,

3. Rizikonun gerçekleflti¤i anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmad›¤›
haller hariç olmak üzere, sürücünün kurallara uygun bir sürücü belgesi veya araç
kullanma yetkisinin bulunmad›¤› durumlarda meydana gelen kazalardan do¤an
talepler.

2.2.4. Sigortal› aral›ks›z olarak en az alt› ay süre ile sürücü olarak yola ç›kamayaca¤› durumlarda
sözleflmeyi feshedebilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir
ve fazlas› geri verilir.

2.2.5. Poliçede belirtilen araç devredilir veya bu araç nedeniyle riziko ortadan kalkarsa sigorta
korumas› o tarihe kadar poliçede gösterilen tafl›t›n›n yerini alan baflka bir araçtan dolay›
devam eder.

2.2.6. ‹flletmelerin mesleki çal›flma alanlar› ile s›n›rl› olmak üzere sürücüleri için grup fleklinde
sigorta sözleflmesi yapt›rmalar› halinde iflletme ifle yeni giren sürücüsünü ifle bafllama
tarihinden itibaren bir ay içinde sigortac›ya bildirmek zorundad›r. Sigorta ettiren, sürücüsünün
sigorta sözleflmesi yap›ld›ktan sonra ifle al›nd›¤›n› ve bildirim süresi geçmeden rizikonun
do¤du¤unu kan›tlarsa koruma vard›r.

2.3. Tafl›nmaz Mala Ba¤l› Hukuksal Koruma
Sigortac› sigortal›ya, poliçede gösterilen tafl›nmaz mal›n tamam›n›n veya bir bölümünün poliçede gösterilmek
kayd›yla kiralayan›, kirac›s› veya ayni hak sahibi s›fatlar›ndan biri veya hepsine ba¤l› olarak do¤abilecek
uyuflmazl›klar için koruma sa¤lar.
2.4. Kifli - Aile Hukuksal Korumas›
Sigortac› bu sözleflme ile, sigorta ettiren ve poliçede aç›kça belirtilmifl olan di¤er aile fertleri yahut birlikte
yaflad›¤› kimselere afla¤›da belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sa¤lamay› temin eder.

 2.4.1. Afla¤›daki konular kapsam›ndaki uyuflmazl›klar Kifli/Aile Hukuksal Korumas›na dahildir:
1. Sigortal›n›n, yasal sorumluluk kurallar› nedeniyle muhatab› oldu¤u tazminat

istemlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klar,
2. Sigortal›n›n ceza, disiplin veya meslek kurallar›na ayk›r› gelmekle suçlanmas› ya

da bu amaçla yap›lan cezai kovuflturma sebebiyle maruz kald›¤› ifllemler; flahsi
ceza davas› açmas› ya da aç›lm›fl ceza davalar›na müdahil olarak kat›lmas›,
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3. ‹flçi - iflveren bireysel ifl iliflkileri ile ilgili uyuflmazl›klar,
4. Sosyal güvenlik kurumlar› ve bu amaçla kurulmufl sand›k ve vak›flar ile olan

uyuflmazl›klar,
5. Bir y›ll›k sigorta döneminde en çok iki kez olmak üzere aile ve miras hukukuna

iliflkin olup sigortal›n›n hukuki durumunu etkileyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar
hakk›nda sigortal›n›n kendi seçece¤i bir avukata dan›flmas›.

2.4.2. Afla¤›daki konular kapsam›ndaki uyuflmazl›klar ek sözleflmeyle Kifli/Aile Hukuksal Korumas›na
dahil edilebilir:
1. Yasal sorumluluk kurallar›ndan kaynaklanan ve bu genel flartlar›n 2.4.1. maddesinin

1.bendi kapsam› d›fl›nda kalan uyuflmazl›klar,
2. Tüketici haklar›n›n korunmas›na dair mevzuatla ilgili olup sigortal›n›n taraf olarak

tüketici konumunda bulundu¤u uyuflmazl›klar,
3. Akdi borç iliflkileri ve menkul mallara iliflkin ayni haklar ile ilgili uyuflmazl›klar,
4. Sigortal›n›n, kamu görevlisi olarak, ba¤l› bulundu¤u idareden olan taleplerinden

kaynaklanan uyuflmazl›klar.
2.4.3. Afla¤›daki uyuflmazl›klar Kifli/Aile Hukuksal Korumas›n›n kapsam› d›fl›ndad›r:

1. Motorlu Araca Ba¤l› Hukuksal Koruma Sigortas› ve Sürücü Hukuksal Koruma
Sigortas› ile koruma sa¤lanabilecek uyuflmazl›klar ile  bu genel flartta söz konusu
sigorta teminatlar›n›n kapsam› d›fl›nda oldu¤u öngörülen uyuflmazl›klar,

2. Tafl›nmaz Mallara Ba¤l› Hukuksal Koruma Sigortas› kapsam›nda olan uyuflmazl›klar.
A.3. Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek Hususlar
Afla¤›daki konulardan do¤an uyuflmazl›klar sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r. Ancak, ek sözleflme ile teminat
kapsam› içine al›nabilir:
1. Tüzel kiflilerin yasal temsilcileri aras›ndaki uyuflmazl›klar,
2. Kanunlar›n yap›lmas›na izin verdi¤i flansa ba¤l› sözleflmeler,
3. Aile ve miras hukuku,
4. ‹nflaat sözleflmeleri,
5. Maden, tafl ocaklar› ve orman hukuku ile ilgili ifller,
6. Vergi ve kamu alacaklar›ndan do¤an ifllemler,
7. Gümrük hukuku ile ilgili ifllemler,
8. Çekiflmesiz yarg›ya iliflkin konular,
9. Uluslararas› yarg› yollar›na baflvuru,
10. ‹flas ve konkardato ile ilgili ifllemler,
11. Teminat d›fl›nda ve içinde yer alan hususlar haricindeki di¤er hususlardan do¤an uyuflmazl›klar.
A.4. Teminat Kapsam›na Giren Giderler
Bu genel flartlarla öngörülen hallerden do¤mak kayd›yla afla¤›daki giderler sigorta kapsam› içindedir:
1. Yarg›lama, icra, uyuflmazl›¤›n dava yolu ile çözümünde harcanacak olan tutar› geçmemek üzere

tahkim nedeniyle do¤abilecek giderler, temyiz, karar düzeltme giderleri ve avukatl›k asgari ücret
tarifesinden daha az olmamak kayd›yla poliçede belirlenen avukatl›k ile dan›flmanl›k asgari ücret
tarifesinden daha az olmamak kayd›yla poliçede belirlenen dan›flmanl›k ve hakem ücretleri ile
teminatla sal›vermede poliçede üst s›n›r› belirlenen teminat akçesi,

2. Faydas›z kalm›fl olsa bile sigortal› taraf›ndan zarar› önlemek, azaltmak veya hafifletmek amac›yla
al›nan tedbirlerden do¤an giderler,

3. Sigortal› ve birlikte sigortalanm›fl kifliler için, her olayda poliçede belirtilen üst s›n›r geçerlidir. Zaman
ve neden bak›m›ndan birbirine ba¤l› birden çok rizikoya dayanan edimler için de ayn› üst s›n›r
uygulan›r.

A.5.Teminat D›fl›nda Kalan Giderler
Sigortac› afla¤›daki giderleri karfl›lamaz:
1. Uyuflmazl›klar›n dava içinde veya d›fl›nda sulh yoluyla halledilmesi sonucu, sigortal›n›n üstlendi¤i

giderlerden, her iki taraf›n yapm›fl oldu¤u masraf›n yar›s›n› aflan k›sm›,
2. Uyuflmazl›¤›n sigortal›n›n hukuka ayk›r› ve kas›tl› bir hareketinden do¤du¤u hallerde yap›lan

giderlerden, dava konusunun sigortal› aleyhine sonuçlanan bölümüne tekabül eden k›s›m,
3. Daha önce ayr› döneme rastlayan sigortal› ad›na yap›lm›fl baflka sigortalar›n ayn› olay nedeniyle

teminat alt›na alm›fl oldu¤u giderler,
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4. Sigorta korumas›na girmeyen bir olay›n karfl› dava veya takas olarak ileri sürülmesi nedeniyle
sigortal›ya yüklenilen giderler,

5. Sigortal›n›n poliçede gösterilen kat›l›m pay›na (muafiyet) düflen giderler.
A.6.Teminat D›fl›nda Kalan Genel Haller
Afla¤›daki haller teminat d›fl›ndad›r:
1. Sözleflmenin yap›lmas›ndan önce ve sona ermesinden sonra gerçekleflen bir rizikodan do¤an

uyuflmazl›klar,
2. Savafl, her türlü savafl olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma (savafl ilan edilmifl

olsun olmas›n), içsavafl, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n getirdi¤i inzibati ve askeri hareketlerle
ilgili olaylardan do¤an uyuflmazl›klar,

3. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen  terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj ile grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketleri s›ras›nda meydana gelen olaylardan ve
bunlar› önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahalelerden
do¤an uyuflmazl›klar,

4. Sigortal› ile sigortac› aras›ndaki bütün uyuflmazl›klar,
5. Do¤rudan veya dolayl› olarak, nükleer reaktörlerin neden oldu¤u hasarlar ile radyoaktif ›fl›nlar›n

neden oldu¤u genetik hasarlarla ilgili olaylardan do¤an uyuflmazl›klar,
6. Birlikte sigortalanm›fl kiflilerin kendi aralar›nda veya sigorta ettiren ile sigortal›lar aras›nda do¤an

uyuflmazl›klar,
7. Rizikonun do¤mas›ndan sonra sigortal›ya devredilen alacaktan do¤an uyuflmazl›klar,
8. Ticaret hukukuna giren uyuflmazl›klar.
A.7. Hukuksal Koruman›n Kas›tla ‹fllenen Suçlarda Ortadan Kalkmas›
Sigortal›n›n kasten iflledi¤i iddia olunan bir suç dolay›s›yla hukuksal koruma, sigortal›n›n bu suçu kasten
iflledi¤ine iliflkin mahkeme karar›n›n kesinleflmesiyle geçmifle etkili olarak ortadan kalkar. Bu durumda
sigortac› daha evvelden baflar› flans›n›n bulundu¤unu kabul ederek korumay› üstlenmifl olsa dahi hükmün
kesinleflmesine kadar bu uyuflmazl›k gere¤i yapt›¤› tüm giderleri, ödemelerin yap›ld›¤› tarihten iflleyecek
gecikme faiziyle sigortal›dan isteyebilir.
A.8. Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Bu sigorta, Türkiye s›n›rlar› içinde gerçekleflen rizikolar için geçerlidir. Sigorta korumas›, s›n›rlar›n›n poliçede
gösterilmesi kayd›yla Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda gerçekleflen rizikolar› kapsamak üzere geniflletilebilir.
A.9. Muafiyetler
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan miktarlar›n sigortac›
taraf›ndan tazmin edilmeyece¤i kararlaflt›r›labilir.
Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar› veya tutarlar› poliçede belirtilir.
A.10. Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde aksi kararlaflt›r›lmad›kça, Türkiye
saatiyle ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00' de sona erer.
B. Riziko ve Tazminat
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi
Hukuksal Koruma Sigortas›n›n uygulanmas› aç›s›ndan riziko;
- Sigortal›n›n ileri sürece¤i tazminat istemlerinde, tazminat talebine konu teflkil eden zarar›n gerçekleflti¤i

anda,
- Sigortal›n›n ceza, disiplin veya meslek kurallar›na ayk›r›l›kla suçland›¤› hallerde, sigortal›n›n söz

konusu hükümlere ayk›r› davrand›¤› ya da davranmaya bafllad›¤› varsay›lan anda,
- Bunun d›fl›nda kalan tüm hallerde ise sigortal›n›n ya da uyuflmazl›kla ilgili di¤er kifli veya kiflilerin,

objektif ve subjektif yükümlülüklerini ihlal etti¤i, ihlal etmifl  say›ld›¤› yahut ihlal etti¤i varsay›lan
anda,
gerçekleflmifl say›l›r.

B.2. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal›ya Düflen Yükümlülükler
2.1. Sigortal›;

1. Sigortac›ya, rizikonun ö¤renilmesinden itibaren befl ifl günü içinde bildirmek ve riziko ile
ilgili bütün bilgileri gecikmeden eksiksiz ve gerçe¤e uygun olarak vermek, delil ve belgeleri
beyan etmek, sigortac›n›n bu yoldaki önerilerini dikkate almak, hak koruyucu ifllemleri
zaman›nda yapmak, rizikoya iliflkin belgeleri zaman›nda vermek,
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2. Avukata vekalet verilmesi durumunda avukata olay›n meydana gelifli ve gidiflat› hakk›nda
tam ve do¤ru bilgiler vermek, delilleri aç›klamak ve gerekli belgeleri sa¤lamak,

3. Dava aç›ld›¤›nda, sigortac›ya davan›n durumu ile ilgili gereken bilgileri vermek ve bundan
sonraki safhalar için lehine karar verilmesi için azami çabay› göstermek,

4. Ç›karlar›n› önemli ölçüde zedelemiyorsa, k›smi dava açmak, baflkaca yasal yollara
baflvurmak gibi gider do¤urucu önlemlerin al›nmas›nda sigortac›ya da dan›flmak ve gereksiz
yere giderlerin yükselmesinden kaç›nmak,

5. Yap›lan veya yap›lacak olan masraflarla ilgili tüm belgeleri sigortac›ya gecikmeden vermek,
6. Ayn› rizikolara karfl› baflka sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek,
7. Sigorta flirketinden al›nan ve masraf olarak kullan›lacak sigorta bedellerini amaca uygun

olarak kullanmak, zorundad›r.
2.2. Sigortal›, bu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucunda zarar miktar›nda bir

art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan, kusurun a¤›rl›¤›na göre, bu surette artan k›s›m
indirilir. Ayr›ca, B.2.1.7. maddesine  ayk›r›l›k halinde sigortal›ya ödenmifl olan bedeller sigortac›ya
geri verilir.

B.3. Baflar› fians›n›n De¤erlendirilmesi ve Sigorta Korumas›n›n Reddi
Sigortac›, sigortal›ya ait hukuksal ç›karlar›n gözetiminde, yeterli baflar› flans›n›n bulunmad›¤›
görüflünde ise edimini yerine getirmeyi reddedebilir. Bu durum sigortal›ya hak kayb›na neden
olmadan, en k›sa zamanda ve gerekçeleriyle yaz›l› olarak bildirilir. Ancak sigortal› hakk›nda bir
suç isnad›nda bulunulmas› yahut bu amaçla haz›rl›k tahkikat›na bafllanmas› halinde sigortac›,
baflar› flans›n›n bulunmad›¤›n› iddia edemez. fiu kadar ki, sigortal› aleyhinde kasten ifllenen bir
suça dair kamu davas› aç›lmas›ndan itibaren, sigortac› baflar› flans›n›n bulunmad›¤› iddias›yla
edimini yerine getirmekten imtina edebilir.
Sigortac›, hukuksal ç›karlar›n gözetiminde, yeterli baflar› flans›n›n bulunmad›¤› görüflü ile korumay›
reddederse, bu karar› kabul etmeyen sigortal› ihtilaf›n müfltereken tayin edilen hakem yolu ile veya
müflterek hakemde anlaflamad›klar› taktirde bu sözleflmenin yap›ld›¤› yerdeki ticaret davalar›na
bakmaya yetkili mahkeme taraf›ndan seçilen hakem yolu ile halledilmesini isteyebilir. Bu durumda
hakem hak kayb›na neden olmayacak en k›sa süre içinde görüflünü bildirmek zorundad›r. Hakemin
de korumay› reddetmesi durumunda sigortal› uyuflmazl›k konusu ile ilgili olarak gerekli ifllemleri
yapmakta veya bu ifllemlere devam etmekte serbesttir.
Sigortac›n›n baflar› flans› bulunmad›¤› gerekçesiyle edimini yerine getirmeyi reddetmesi  durumunda
sigorta ettirenin sözleflmeyi feshetme hakk› vard›r. Bu durumda feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar
geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir.
Hakemin sigortal› lehine karar vermesi halinde hakemlik ücreti ve masraflar sigortac›ya aittir. Aksi
halde bu masraflar bölünür.

B.4. Avukat›n Seçimi
Sigortal›, avukat›n› kendisi seçer. Sigortac›, sigortal›ya avukat›n seçimi konusunda herhangi bir öneride
bulunamaz.
B.5. Yarg›lama D›fl› ‹fllerde Sigortac›n›n Yard›m›
Sigortac› uyuflmazl›k halinde, yarg›lama d›fl› ifllerde sigortal›n›n yaz›l› istemi üzerine, gerekli yard›mlar›
üstlenir.
B.6. Sigortal›n›n Ölümü
Sigorta korumas›, sigortal›n›n sa¤l›¤›nda kendisinin açt›¤› ve aleyhine aç›lm›fl davalar ve icra takipleri
ile sigortal›n›n ölümünden önce meydana gelen olaylardan do¤an hak ve borç do¤urucu olaylar nedeniyle
mirasç›lar›n açaca¤› dava ve takipler ve mirasç›lar aleyhine aç›lacak dava ve takipler ile sigortal›n›n
ölümüne neden olan olay nedeniyle mirasç›lar›n açaca¤› dava ve takipler için mirasç›lar lehine devam
eder.
B.7. Ola¤anüstü Fesih Bildirimi
Sigorta süresi ve herhalükarda bir y›l içinde, geçerli ve teminat kapsam› içinde en az üç ayr› uyuflmazl›k
nedeniyle hukuksal koruma talebiyle karfl›laflan sigortac› sözleflmeyi feshedebilir. Ancak, fesih halinde
sigortal›n›n sözleflmenin devam› s›ras›nda meydana gelen rizikolara iliflkin olarak do¤mufl ya da ileride
do¤acak haklar› sakl›d›r.
Sigortac› fesih hakk›n› tazminat› ödemeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
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B.8. Temlik ve Giderlerin Tazmini
1. Nedeni ve tutar› kesin bir biçimde belirlenmemifl sigorta konusu istemler, sigortac› taraf›ndan yaz›l›

olarak onaylanmad›kça temlik edilemez.
2. Sigortal›, yapmas› gereken giderlerin karfl›l›¤›n› yap›ld›¤›n› veya yap›laca¤›n› belgeleyerek

sigortac›dan al›r. ‹stek durumunda sigortal›ya veya avukat›na en az ilk dava masraflar› kadar avans
verilir.

3. Aksi yaz›l› olarak kararlaflt›r›lmad›kça avukata ait olmas› gereken vekalet ücreti hariç, sigortal›
yarar›na hükmedilecek mahkeme giderlerinin sigortal› taraf›ndan tahsili halinde, sigortal› tahsil
edilen miktardan sigortac›n›n kendisi için yapm›fl oldu¤u giderleri sigortac›ya öder.

4. Uyuflmazl›¤›n, sigortal›n›n kas›tl› ve hukuka ayk›r› bir hareketinden kaynakland›¤› anlafl›l›rsa, sigorta
tazminat›ndan dava konusunun sigortal› aleyhine hükmedilen k›sm›na tekabül eden ve bu sigorta
teminat› kapsam›nda olan giderler düflülür. Bu genel flartlar›n, "Hukuksal koruman›n kas›tla ifllenen
suçlarda ortadan kalkmas›" bafll›kl› A.7. maddesi hükmü sakl›d›r.
Sigortal›, yukar›daki bentte belirtilen k›sma tekabül eden giderleri, sigortac› taraf›ndan ödeme
yap›lan tarihten itibaren iflleyecek faiziyle birlikte geri vermekle yükümlüdür.

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 taktirde 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›¤› takdirde 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 sorumlulu¤unun 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›¤› taktirde, 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 15 gün içinde ödemedi¤i taktirde 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, k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene
iade edilir.
K›sa müddet esas›nda, aylar itibariyle y›ll›k prime uygulanacak oranlar, afla¤›daki tabloya ifllenmek suretiyle
sigorta ettirene bildirilir. Böyle bir bildirim yap›lmad›¤› taktirde primin fazlas› gün esas› üzerinden hesaplan›r.

 Birinci ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
 ‹kinci ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
 Üçüncü ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
 Dördüncü ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
 Beflinci ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
 Alt›nc› ay›n bitimine kadar y›ll›k primin %
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C.2. Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada Beyan Yükümlülü¤ü
1. Sigortac›, bu sözleflmeyi, sigortal› veya sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve

eklerinde yaz›l› sorulara verdi¤i cevaplara dayanarak yapm›flt›r.
2. Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n beyan› gerçe¤e ayk›r›, yanl›fl veya eksik ise, 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.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz güniçinde bildirmedi¤i taktirde sözleflmeden
cay›lm›fl olur. Ancak, prim fark›n›n kabul edilmemesi nedeniyle sözleflmeden cay›lmas›, sigortac›n›n
gerçe¤e ayk›r›, yanl›fl veya eksik beyan› ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ayl›k süre içinde  söz
konusudur.
Sigorta ettiren kimsenin veya sigortal›n›n kas›tl› davrand›¤› anlafl›ld›¤› takdirde sigortac› riziko
gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazan›r.

3. Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n kast›n›n bulunmad›¤› durumlarda riziko; sigortac› durumu
ö¤renmeden önce veya sigortac›n›n cayabilece¤i veya feshedebilece¤i ya da cayman›n veya
feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleflirse, sigortac› tazminat› tahakkuk ettirilen
prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre öder.

4. Süresinde kullan›lmayan cayma ve prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
C.3.Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi ‹çinde Beyan Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar› 
Sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen ve rizikoyu
etkileyebilecek hususlarda meydana gelen de¤ifliklikleri sigorta ettiren sekiz gün içinde sigortac›ya
bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortac› taraf›ndan ö¤renilmesinden sonra :
3.1. De¤ifliklik sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas› veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiren

hallerden ise; sigortac›, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› talep etmek suretiyle
sözleflmeyi  yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde
bildirmedi¤i takdirde 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.
Teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen hususlarda meydana gelen de¤ifliklikleri
ö¤renen sigortac›, sigorta hükmünün devam›na raz› oldu¤unu gösteren bir harekette bulunursa
fesih hakk› düfler.

3.2. De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas›n› gerektiren 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.

3.3. Sigortac›n›n bu 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
Sigorta ettiren ya da sigortal› baflka sigorta flirketleriyle ayn› rizikolara karfl› ayn› süreye rastlayan baflka
sigorta sözleflmesi yapacak olursa bunu sigortac›lara derhal bildirmekle yükümlüdür.
C.5. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n 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 sigorta ettirenin veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine veya bu adres
de¤iflmiflse son bildirilen adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
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C.6. S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler, bu sözleflmenin yap›lmas›ndan dolay› sigorta ettirene veya
sigortal›ya ait olarak ö¤renece¤i s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan sorumludur.
C.7. Yetkili Mahkeme
Bu 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 yerde, sigortac› taraf›ndan aç›lacak davalarda ise daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerde
ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.
C.8. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
C.9. Özel fiartlar
Bu genel flartlara sigortal› aleyhine olmamak üzere özel flartlar konulabilir.
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2. KLOZLAR

2.1. HUKUKSAL KORUMA S‹GORTASI KLOZLARI

AVUKATLIK ÜCRET‹ KLOZU
Bu ücret, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, ifl ve ifllemlerin karfl›l›¤›d›r.

Bir uyuflmazl›k halinde bir tek avukat›n vekalet ücreti avukatl›k ücret sözleflmesinin düzenlendi¤i tarihte
yürürlükte bulunan “avukatl›k asgari ücret tarifesi” esas olmak üzere poliçede yaz›l› olay bafl›na azami
teminat limitine kadar karfl›lan›r.

Avukatl›k ücreti, avukata verilen vekaletnamenin noter ücretini, avukat›n yol,  konaklama ve iletiflim
giderlerini kapsamaz.

Avukatl›k ücreti, % 25 ‘i  peflin, bakiye % 75     ise, kesinleflen mahkeme karar›n›n, mahkemeden onayl›
bir nüshas›n›n sigorta flirketine gönderilmesi üzerine, serbest meslek makbuzu karfl›l›¤›nda ödenir.

BAfiARI fiANSI DE⁄ERLEND‹RME KLOZU
Sigorta teminat›na giren ve sigortac›n›n sorumlulu¤unu do¤uran uyuflmazl›klar›n baflar› flans› her bir davada
ve her bir davan›n her aflamas›nda ayr› ayr› de¤erlendirilir.

MUAF‹YET KLOZU
50 TL’nin alt›ndaki uyuflmazl›klarda sigortac› koruma sa¤lamaz. Bu tutar›n üzerindeki uyuflmazl›klarda,
sigorta teminat›na giren her bir olay için, yasal giderler üzerinden % 10 muafiyet uygulan›r.

KEFALET (TEM‹NATLA SALIVERME) AKÇES‹ KLOZU
Sigortal›, aleyhine aç›lan ve bu sigorta sözleflmesine giren bir ceza davas›nda tüm duruflmalara kat›laca¤›n›,
üzerine düflen yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirece¤ini, aksi halde, sigortac›n›n mahkeme veznesine
yat›rd›¤› kefalet akçesinin hazineye irat kaydedilmesi durumunda, bu tutar› banka reeskont faizi ile birlikte
sigorta flirketine 15 gün içinde geri ödeyece¤ini ve bu riske karfl› muteber bir kefil gösterece¤ini peflinen
kabul ve taahhüt eder.

AfiKIN G‹DER KLOZU
Sigorta teminat›na dahil bir uyuflmazl›k halinde sigortal›n›n elde edece¤i yarar daha fazla giderle
karfl›lanacaksa veya alaca¤›n tahsil olana¤› yoksa sigortac› koruma sa¤lamaz.
Sigortal› bunu peflinen kabul etmekle birlikte hakeme baflvurma hakk› sakl›d›r.
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3. ÖZEL fiARTLAR
3.1. HUKUKSAL KORUMA S‹GORTASI ÖZEL fiARTLARI

I. Motorlu Araca Ba¤l› Hukuksal Koruma Sigortas›
1. Zaman ve neden bak›m›ndan birbirine ba¤l› birden  çok rizikoya dayanan edimler olay bafl›na

azami teminat limiti ile s›n›rl›d›r.
2. Sigortal› avukat›n› seçmekte özgürdür.
3. Uyuflmazl›k do¤du¤unda, sigortal›, an›nda sigortac›y› bilgilendirecektir.
4. Ayn› sigorta flirketinde sigortal› kifliler aras›ndaki uyuflmazl›klarda ç›kar çat›flmas›n›n do¤mas›

durumunda, avukatl›k hizmetinde sigortac›n›n herhangi bir yard›m› olamaz; sigortal›lar› kendi
seçtikleri avukatlar› savunur.

Motorlu Araca Ba¤l› Hukuksal Koruma Sigortalar›n›n Grup (Filo) fleklinde yapt›r›lmas› halinde Özel fiartlara
ilave edilecek hususlar afla¤›da belirtilmifltir.
1. Bu Grup (filo) sigorta poliçesi sigorta ettirenin (malik, iflleten, kirac›) bu sigortay› yapt›rabilmesi için

esas olan yasal s›fat› tafl›d›¤› tüm araçlar› kapsamak üzere düzenlenmifltir.
2. Sigorta süresi içinde sigorta ettiren;

– yukar›da tan›mlanan araçlarla ilgili yasal s›fat›n›n de¤iflmesi, ortadan kalkmas›
– araçlar›n kamu tasarrufu alt›na girmesi, tamiri mümkün olmayacak flekilde hasarlanmas›
– araçlarla iliflkisinin kesilmesi

halinde durumu en geç 8 gün içinde sigortac›ya bildirecektir.
3. Sigorta süresi içinde sigorta ettiren, malik, iflleten ya da kirac› s›fat›yla yeni araçlarla iliflki kurmad›¤›

takdirde bu araçlara ait poliçe de liste içeri¤ini oluflturan bilgileri sigorta flirketine yaz›l› olarak
bildirecektir.

4. Sigorta süresi içinde yukar›da Grup Sigorta bölümündeki 2. ve 3. maddeler nedeniyle sigorta
teminat›ndan ç›kar›lacak veya teminata dahil edilecek olan araçlar›n sigortac›ya bildirimlerinden
itibaren düzenlenecek bir zeylname ile fark prim iade / tahsil edilmek suretiyle bu araçlar için
teminat sona erecek / bafllayacakt›r.

II. Sürücü Hukuksal Koruma Sigortas›
1. Sigortac›n›n bir olayda en yüksek sorumluluk limiti avans dahil olay bafl›na limitini geçemez.
2. Zaman ve neden bak›m›ndan birbirine ba¤l› birden çok rizikoya dayanan edimler olay bafl›na

azami teminat limiti ile s›n›rl›d›r.
3. Sigortal› avukat›n› seçmekte özgürdür.
4. Uyuflmazl›k do¤du¤unda, sigortal›, an›nda sigortac›y› bilgilendirecektir.
5. Ayn› sigorta flirketinde sigortal› kifliler aras›ndaki uyuflmazl›klarda ç›kar çat›flmas›n›n do¤mas›

durumunda, avukatl›k hizmetinde sigortac›n›n herhangi bir yard›m› olamaz; sigortal›lar› kendi
seçtikleri avukatlar› savunur.

Sürücü Hukuksal Koruma Sigortal›lar›n›n Grup (Filo) fleklinde yapt›r›lmas› halinde Özel fiartlara ilave
edilecek hususlar afla¤›da belirtilmifltir.
1. Sigorta süresi içinde poliçede isimleri yaz›l› sürücülerle sigorta ettiren aras›ndaki iliflki ortadan kalkar

ise (sürücünün iflten ayr›lmas› ya da sürücü olarak araç kullanmamas› veya aral›ks›z en az 6 ay
süreyle araç kullanmamas› halinde) sigorta ettiren en geç 8 gün içinde sigortac›ya durumu yaz›l›
olarak bildirir.

2. Bu sigorta poliçesi, sigorta ettiren nezdindeki tüm sürücüleri kapsamak üzere düzenlenmifltir. Sigorta
süresi içinde yeni sürücülerin ifle girmesi halinde sigorta ettiren, ifle bafllama tarihinden itibaren
en geç bir ay içinde bu sürücülere ait liste içeri¤ini oluflturan bilgileri sigortac›ya yaz›l› olarak
verecektir.

3. Sigorta ettiren, sigorta süresi içinde poliçede tan›mlanan araçlarla iliflkisi kesildi¤i takdirde (araç
sat›l›r, devredilir, kamu tasarrufu alt›na al›n›r, tamiri mümkün olmayacak flekilde hasarlan›r vb. ise),
bu durumu en geç 8 gün içinde yaz›l› olarak sigorta flirketine bildirir ve bu araçlar›n yerine yeni
araçlar temin edilmiflse liste içeri¤ini oluflturan bilgileri verir.

4. Sigorta ettiren, sigorta süresi içinde poliçede isimleri tan›mlanan sürücülerin kulland›klar› poliçede
belirtilen araç tan›mlar›nda bir de¤ifliklik olursa, en geç 8 gün içinde yaz›l› olarak sigorta flirketine
bildirir.

5. Sigorta süresi içinde yukar›da Grup Sigorta bölümündeki 1. ve 2. maddeler nedeniyle sigorta
teminat›ndan ç›kar›lacak veya teminata dahil edilecek olan sürücülerin sigortac›ya bildirimlerinden
itibaren düzenlenecek bir zeylname ile fark prim iade / tahsil edilmek suretiyle bu sürücüler için
teminat sona erecek / bafllayacakt›r.
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