TEHL‹KEL‹ MADDELER VE TEHL‹KEL‹ ATIK ZORUNLU MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
A. S‹GORTANIN KAPSAMI
A.1.Sigortanın Konusu
Sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler ‹çin Yaptırılacak Sorumluluk
Sigortaları Hakkında Kararın ikinci maddesinde sayılan maddeler ve bu maddelerle ilgili faaliyetlerdir.
A.2.Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta, Kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kiflilerin
söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun
olmasın üçüncü kiflilerin do¤rudan do¤ruya u¤rayacakları bedeni ve maddi zararlara karflı sorumluluklarını,
poliçede yazılı tutarlara kadar, afla¤ıdaki flartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar
kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak flekilde yapılır.
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası bulunan bir iflyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan
LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk
Sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir.
Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden oldu¤u kaza, iflyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı,
patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına
öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık
Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde ifllemeye bafllar.
Hasara yol açan kazanın çıkıfl nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde
öncelikle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası ifllemeye bafllar.
Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karflı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak
dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortalıyla
birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı sigortacının gösterece¤i avukata gereken vekaletnameyi vermek
zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki hükmolunan
tazminat sigorta bedelini aflarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde
öder.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin ve/veya
sigortalının yapaca¤ı makul ve zaruri masraflar sigortacı tarafından karflılanır.
A.3.Sigortanın Co¤rafi Sınırı
Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
A.4.Teminat Dıflında Kalan Haller
Afla¤ıdaki haller sigorta teminatının dıflındadır:
a.
Olaya kasten neden olan kiflilerin zarar ve ziyan talepleri,
b.
Manevi tazminata iliflkin talepler,
c.
Sigortalının kendisinin u¤rayaca¤ı zarar ve ziyanlar,
ç.
Sigortalıya vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da baflka bir flekilde ba¤lı olarak çalıflan kimselere
gelen zarar ve ziyanlar,
d.
Savafl veya savafl niteli¤indeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do¤an iç kargaflalıklar
nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,
e.
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara
atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlann veya radyoaktivite bulaflmalarının
ve iflverenin ifltigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin
neden oldu¤u bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren
herhangi bir nükleer ayrıflım olayını kapsayacaktır).
f.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
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A.5.Sigortanın Bafllangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlafltırılmadıkça,
Türkiye saati ile ö¤leyin 12.00’de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00’de sona erer.
B. ZARAR VE TAZM‹NAT
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortalının Yükümlülükleri
Sigorta ettiren ve/veya sigortalı sigorta teminatına girebilecek herhangi bir olay vukuunda afla¤ıdaki
hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a.
Bu sözleflmeye göre, sigorta kapsamında öngörülen hallerin gerçekleflmesi halinde, bunu ö¤rendi¤i
andan itibaren 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
b.
Sigortalı de¤ilmiflçesine, gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı
tarafından verilecek talimata uymak,
c.
Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve flartlar altında gerçekleflti¤ini
ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülü¤ü ve miktarı ile rücu haklarının kullanılmasına yararlı,
elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
ç.
Zarardan dolayı, dava yolu ile veya baflka yollarla bir tazminat talebi karflısında kaldı¤ı veya
aleyhine cezai kovuflturmaya geçildi¤i hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve
zarar ziyan talebine ve cezai kovuflturmaya iliflkin olarak almıfl oldu¤u ihbarname, davetiye ve
benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
d.
Dava açılması halinde davanın izlenmesi ve idaresi için, sigortacının gösterece¤i avukata gereken
vekaletnameyi vermek,
e.
Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi
Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kifli veya kiflilerle do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma
hakkını haizdir.
Sigortacının açık onayı olmadıkça, sigorta ettiren ve/veya sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen
kabule yetkili olmadı¤ı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz. Dava
masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuflturmadan do¤an di¤er bilumum masraflarla muhtemel
para cezaları sigorta teminatı dıflında kalır.
B.3. Tazminatın Kaldırılması veya Azaltılması Sonucunu Do¤uran Haller
Sigorta sözleflmesinden veya, sigorta sözleflmesine iliflkin Kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlülü¤ünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucu do¤uran haller zarar görene karflı ileri
sürülmez.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre,
tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sa¤layabilece¤i oranda sigortalıya rücu edebilir,
Sigortalıya bafllıca flu nedenlerle rücu edilebilir:
a.
Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasdi bir hareketi
sonucunda meydana gelmifl ise,
b.
Tazminatı gerektiren olayın, bahsi geçen maddelerin çalınması veya gasp edilmesi sonucunda
meydana gelmesi halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya
eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kusurlu oldu¤u tespit edilirse,
c.
Tazminatı gerektiren olay, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların nakledilmesi sırasında, aracın
Kara Yolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler
tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiflse,
ç).
Tazminatı gerektiren olay, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların nakledilmesi sırasında, sürücünün
uyuflturucu veya keyif verici maddeler almıfl olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında ya da
bu kiflilerin alkollü içki almıfl olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl
bulunmalarından ileri geliyorsa,
Sigorta ettiren ve veya sigortalı, olay vukuunda B.1. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez
ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artıfl olursa, sigortacı zarar görene tazminatı ödemekle
beraber, bu artıfl için sigorta ettirene ve/veya sigortalıya rücu edebilir.
B.4. Sigortacının Halefiyeti
Sigortacı ödedi¤i tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer.
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B.5. Dava Hakkı
Zarar gören, sigorta kapsamı içinde zararın tazminini belirlenen limitler dahilinde do¤rudan do¤ruya
sigortacıdan talep edebilir.
C. ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER
C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumlulu¤unun Bafllaması
Sigorta ücreti, prim ve genel flartların C.4. maddesinde belirtilen vergi, resim ve harçlardan oluflur.
Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlafltırılmıfl ise ilk taksit, en geç poliçenin tesliminde
ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.
Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlafltırılmıfl ve ilk taksit ödenmemifl ise sigortacının
sorumlulu¤u bafllamaz, bu flart poliçenin yüzüne yazılır.
Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
C.2. Sigorta Ettirenin Sözleflme Yapılırken Beyan Yükümlülü¤ü
Sigortacı bu sigortayı, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına
dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyanı gerçe¤e aykırı veya eksik ise sigortacının sözleflmeyi daha a¤ır flartlarla yapmasını
gerektirecek durumlarda sigortacı durumu ö¤rendi¤i andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farkının
ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder.
Sigorta ettiren ihtarın tebli¤ tarihini takip eden sekiz
gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse sözleflme feshedilmifl olur.
Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düfler.
Feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi kısa müddet esası üzerinden hesap edilir
ve fazlası geri verilir.
Gerçe¤e aykırı beyan hali, zararı do¤uran olayın meydana gelmesinden sonra ö¤renilmiflse bu zarardan
dolayı ödenmifl ve ödenecek tazminatın;
a.
Gerçe¤e aykırı beyan, kasten yapılmıfl olması halinde tamamı için,
b.
Kasıt olmaması halinde ise, ödenecek tazminatın, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki
oran kadar kısmı dıflında kalan miktarı için, sigorta ettirene rücu edebilir.
C.3. Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü
Sözleflmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
hususların sigorta ettiren ve/veya sigortalı tarafından, sigortacının sözleflmeyi daha a¤ır flartlarla yapmasını
gerektirecek mahiyette de¤ifltirilmesi halinde sigorta ettiren bu de¤iflikli¤i ö¤renir ö¤renmez, en geç sekiz
gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu ö¤rendi¤i andan itibaren sekiz gün içinde
prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtarın tebli¤ tarihini takip eden
sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse sözleflme feshedilmifl
olur.
Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi kısa müddet esasına
göre hesaplanır ve fazlası iade olunur. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düfler.
Söz konusu de¤iflikliklere iliflkin ihbar yükümlülü¤ünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen
olaylardan dolayı ödenmifl veya ödenecek tazminatlar için de¤iflikli¤in bildirilmemesinin kasıtlı olup
olmamasına göre, C.2. maddesinin sigortacının rücu hakkına iliflkin (a) ve (b) fıkraları hükümleri uygulanır.
Sigorta süresi içinde meydana gelen de¤ifliklikler daha az prim alınması gerektirdi¤i anlaflılır ise, bu
de¤iflikli¤in yapıldı¤ı tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre,
bulunacak prim farkı sigorta ettirene iade edilir.
C.4. Vergi, Resim ve Harçlar
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi,
resim ve harçlar sigorta ettiren tarafından ödenir.
C.5. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettirenin ve/veya sigortalının ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine
aracılık yapan acenteye, noter aracılı¤ıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.
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Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin ve/veya sigortalının poliçede gösterilen adresine,
bu adreslerin de¤iflmifl olması halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine aracılık
yapan acenteye bildirilen son adresine aynı surette yapılır. Bu adreslerin de¤iflmifl olması halinde ise,
sigorta ettiren ve/veya sigortalı bunu sigorta flirketine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yapılacak ihbar
ve tebli¤ler sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son
adresine yapılır. Bu flekilde sigortacı tarafından yapılacak tebligatın sigorta ettirene ve/veya sigortalıya
ulafltırılmamıfl olmasından do¤acak bütün kanuni sonuçlar do¤rudan do¤ruya sigorta ettirene ve/veya
sigortalıya aittir.
Taraflara imza karflılı¤ı olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Herhangi bir nedenle sigorta sözleflmesinin feshedilmesi halinde sigortacı durumu gerekçesi ile birlikte
izin veya ruhsat veren kuruma ve 3/6/2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre kurulan
Sigorta Bilgi Merkezine bildirir.
C.6. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, sigorta ettirene ve/veya sigortalıya ait ö¤renece¤i ticari
ve mesleki sırların saklı tutulmamasından, do¤acak zararlardan sorumludur.
C.7. Yetkili Mahkeme
Sigortacı ile sigorta ettiren ve/veya sigortalı arasındaki uyuflmazlıklarda yetkili mahkeme sigorta ettirenin
ve/veya sigortalının ikametgahının veya sigortacının merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin
bulundu¤u yer mahkemesidir.
C.8. Zaman Aflımı
Sigorta sözleflmesinden do¤an ve uyuflmazlı¤a neden olan tüm hak ve menfaatler iki yılda zaman aflımına
u¤rar.
C.9. Özel fiartlar
Sigorta sözleflmesine, genel flartlara aykırı düflmemek ve sigorta ettiren ve/veya sigortalı aleyhine olmamak
üzere özel flartlar konulabilir.
C.10. Yürürlük
Bu genel flartlar 11/5/2010 tarihinde yürürlü¤e girer.
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