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.
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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 montecharge'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.
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.
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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.
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.
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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.
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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