
TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

Sigortan›n Kapsam›
Madde 1
Bu sigorta, likit petrol gaz› (LPG) tüpleyen firmalar›n, doldurduklar› veya doldurttuklar› ve yetkili bayileri
vas›tas›yla veya do¤rudan tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullan›lmak üzere bulundurduklar› yerlerde
infilak›, gaz kaç›rmas›, yang›n ç›karmas› sonucu (kusurlar› olsun veya olmas›n) verecekleri bedeni ve
maddi zararlara karfl› sorumluluklar›n›, afla¤›daki flartlar dairesinde temin eder.
Bu sigortay›, likit petrol gaz›n› (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vas›tas›yla veya
do¤rudan do¤ruya tüketiciye satan LPG Da¤›t›m fiirketleri, yapt›rmak zorunda olduklar› Tehlikeli Maddeler
Sorumluluk Sigortas›na ek olarak yapt›racaklard›r.
“Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortas›” bulunan bir iflyerinde kullan›lmak üzere bulundurulan LPG tüpünün
infilak›, gaz kaç›rmas›, yang›n ç›karmas› sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk-Sigortas› limitleri
dahilinde sigortac›s› taraf›ndan tazmin edilir.
Ancak, kullan›lmak üzere bulundurulan tüpgaz›n neden oldu¤u kaza, iflyerinde bulunan yan›c›, yak›c›,
parlay›c›, patlay›c› maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk
Sigortas›na öncelik verilir, bu sigortan›n limitlerinin yetersiz kalmas› halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk
Sigortas›, limitleri dahilinde ifllemeye bafllar.
Hasara yol açan kazan›n ç›k›fl nedeninin yan›c›, yak›c›, parlay›c›, patlay›c› maddeler olmas› halinde
öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortas› ifllemeye bafllar.
Bu sigorta, sigorta ettirenin haks›z taleplere karfl› korunmas›n› temin eder.
Ayr›ca, bu sigorta ile ilgili olarak dava aç›lmas› halinde, sigorta poliçesinde kay›tl› limitlere kadar davan›n
takip ve idaresi sigorta ettirenle birlikte sigortac›ya da ait olup, sigorta ettiren sigortac›n›n gösterece¤i
avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundad›r. Sigortac› dava masraflar› ile avukatl›k ücretlerini
ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini aflarsa, sigortac› bu masraflar›,
sigorta bedelinin tazminata oran› dahilinde öder.
Meydana gelen bir kazada zarar›n önlenmesi veya azalt›lmas› amac›yla sigorta ettirenin yapaca¤› makul
ve zaruri masraflar sigortac› taraf›ndan karfl›lan›r.
Zarar meydana geldi¤inde sigorta ettirenin kusurlu olup olmad›¤›na bak›lmadan zarara u¤rayan üçüncü
flah›slar›n tazminat› ödenir. Zarar›n LPG tüpünün tak›lmas› s›ras›nda servis hatas›ndan, kullan›c›n›n kullanma
hatas›ndan, tüpün imalat hatas›ndan, dolum hatas›ndan, hortum, kelepçe, detandör, cihaz, musluk
hatalar›ndan meydana gelmesi durumu de¤ifltirmez
Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Madde 2
Sigorta, Türkiye s›n›rlar› içinde geçerlidir.
Sigorta D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a. Olaya kasten neden olan kiflilerin zarar ve ziyan talepleri ,
b. Manevi tazminata iliflkin talepler,
c. Sigorta ettirenin kendisinin u¤rayaca¤› zarar ve ziyanlar.
d. Savafl veya savafl niteli¤indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do¤an iç kargaflal›klar

nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,
e. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara

atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyoaktivite bulaflmalar›n›n
ve iflverenin ifltigal konusu içinde olsun veya olmas›n bunlar›n getirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin
neden oldu¤u bütün kay›p ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren
herhangi bir nükleer ayr›fl›m olay›n› kapsayacakt›r.).

f. 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
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müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Tazminat›n Kald›r›lmas› veya Azalt›lmas› Sonucunu Do¤uran Haller
Madde 4
Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin Kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlülü¤ünün kald›r›lmas› veya miktar›n›n azalt›lmas› sonucunu do¤uran haller zarar görene karfl› ileri
sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac›, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre,
tazminat›n kald›r›lmas›n› veya azalt›lmas›n› sa¤layabilece¤i oranda sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettirene bafll›ca flu nedenlerle rücu edilebilir:
a. Tazminat› gerektiren olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasdi bir

hareketi sonucunda meydana gelmifl ise,
b. Tazminat› gerektiren olay›n, bahsi geçen maddelerin çal›nmas› veya gasbedilmesi sonucunda

meydana gelmesi halinde, çal›nma veya gasbedilme olay›nda sigorta ettirenin  kendisinin veya
eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kusurlu oldu¤u tesbit edilirse,

Sigorta ettiren olay vukuunda 9. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu
zarar ve ziyan miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac› zarar görene tazminat› ödemekle beraber, bu art›fl
için sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça,
Türkiye saati ile ö¤leyin 12. 00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
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
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.
Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›l›rken Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 7
Sigortac›, bu sigortay›, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na
dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› gerçe¤e ayk›r› veya eksik ise sigortac›n›n sözleflmeyi daha a¤›r flartlarla yapmas›n›
gerektirecek durumlarda sigortac› durumu ö¤rendi¤i andan itibaren sekiz gün içerisinde prim fark›n›n
ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtar›n tebli¤ tarihini takib eden sekiz gün
içinde talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse sözleflme feshedilmifl olur.
Prim fark›n›n süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk› düfler.
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Feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir
ve fazlas› iade olunur.
Gerçe¤e ayk›r› beyan hali, zarar› do¤uran olay›n meydana gelmesinden sonra ö¤renilmiflse bu zarardan
dolay› ödenmifl ve ödenecek tazminat›n,
a. Gerçe¤e ayk›r› beyan, kasten yap›lm›fl olmas› halinde tamam› için,
b. Kas›t olmamas› halinde ise, ödenecek tazminat›n, al›nan prim ile al›nmas› gereken prim aras›ndaki

oran kadar k›sm› d›fl›nda kalan miktar› için,
sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü
Madde 8
Sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
hususlar›n sigorta ettiren taraf›ndan, sigortac›n›n sözleflmeyi daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek
mahiyette de¤ifltirilmesi halinde sigorta ettiren bu de¤iflikli¤i 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 sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtar›n tebli¤ tarihini takib eden sekiz gün
içinde talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse sözleflme feshedilmifl olur.
Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi k›sa müddet esas›na
göre hesaplan›r ve fazlas› iade olunur.
Prim fark›n›n süresinde istenilmemesi halinde fesih hakk› düfler.
Söz konusu de¤iflikliklere iliflkin ihbar yükümlülü¤ünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen
olaylardan dolay› ödenmifl veya ödenecek tazminatlar için de¤iflikli¤in bildirilmemesinin kas›tl› olup
olmamas›na göre, 7. maddenin sigortac›n›n rücu hakk›na iliflkin (a) ve (b) f›kralar› hükümleri uygulan›r.
Sigorta süresi içinde meydana gelen de¤iflikliklerin daha az prim al›nmas›n› gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre
bulunacak prim fark› sigorta ettirene iade edilir.
Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 9
Sigorta ettiren sigorta teminat›na girebilecek herhangi bir olay vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine
getirmekle yükümlüdür.
a. Bu sözleflmeye göre, sigorta kapsam›nda öngörülen hallerin gerçekleflmesi halinde, bunu ö¤rendi¤i

andan itibaren befl gün içerisinde sigortac›ya ihbar etmek,
b. 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 yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n kullan›lmas›na yararl›,
elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,

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

d. Dava aç›lmas› halinde davan›n izlenmesi ve idaresi için, sigortac›n›n gösterece¤i avukata gereken
vekaletnameyi vermek,

e. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
Sigortac›n›n Halefiyeti
Madde 10
Sigortac› ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.
Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi
Madde 11
Sigortac› tazminat talebinde bulunan kifli veya kiflilerle do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma
hakk›n› haizdir.
Sigortac›n›n aç›k onay› olmad›kça, sigorta ettiren tazminat talebini k›smen veya tamamen kabule yetkili
olmad›¤› gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.
Dava masraflar›, sigortac›ya ait olmakla birlikte, cezai kovuflturmadan do¤an di¤er bilumum masraflarla
muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›nda kal›r.
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Dava Hakk›
Madde 12
Zarar gören sigorta kapsam› içinde zarar›n tazminini belirlenen limitler dahilinde do¤rudan do¤ruya
sigortac›dan talep edebilir.
Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 13
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi,
resim ve harçlar sigorta ettiren taraf›ndan ödenir.
Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 14
Sigorta ettirenin ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan
acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin de¤iflmifl
olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen
son adresine ayn› surette yap›l›r. Bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise, sigorta ettiren bunu sigorta
flirketine bildirmek zorundad›r. Aksi taktirde yap›lacak ihbar ve tebli¤ler sigorta flirketinin merkezine veya
sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen son adresine yap›l›r. Bu flekilde sigortac› taraf›ndan
yap›lacak tebligat›n sigorta ettirene  ulaflt›r›lmam›fl olmas›ndan do¤acak bütün kanuni sonuçlar do¤rudan
do¤ruya sigorta ettirene aittir.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 15
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler, sigorta ettirene ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl›
tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 16
Sigortac› ile sigorta ettiren aras›ndaki uyuflmazl›klarda yetkili mahkeme sigorta ettirenin  ikametgah›n›n
veya sigortac›n›n merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulundu¤u yer mahkemesidir.
Zamanafl›m›
Madde 17
Sigorta sözleflmesinden do¤an ve uyuflmazl›¤a  neden olan tüm hak ve menfaatler iki y›lda zamanafl›m›na
u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 18
Sigorta sözleflmesine, genel flartlara ayk›r› düflmemek ve sigorta ettiren aleyhine olmamak üzere özel
flartlar konulabilir.
Yürürlük
Madde 19
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortas› Genel fiartlar› Resmi Gazetede yay›mlanmas›yla yürürlü¤e girer.
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