
SİGORTA	ÜRÜNLERİ	TEMİNAT	KAPSAMLARI	VE	EK	SÖZLEŞME	İLE	TEMİNAT	
KAPSAMINA	DÂHİL	EDİEBİLECEK	ZARARLAR.	

	

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI  

SİGORTANIN KAPSAMI 

 Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz 
kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım 
makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı 
maddi zararları teminat altına alır.  
 a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,  
 b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici 
etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, 
düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,  
 c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol 
açacağı zararlar,  
 d) Aracın yanması,  
 e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi  
 Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat verilir.  
 Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.  
 Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür  
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat 
kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.  
Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına 
dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.  
 Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle 
söz konusu ürün ismini içerecektir.  
 Poliçede Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade 
kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.  
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR  
                                                                                                                                                                                     
1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,  
2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar 
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,  
3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,  
4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,  
5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,  
6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,  
7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen 
araçlara gelen zararlar,  
8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın 
ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen 
limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,  
9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler 
taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,  
10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,  
11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve 
çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,  
12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit 
mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,  
13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,  
14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen 
zararlar, 
 15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, 
elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen 
zararlar.  
 Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında 
düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) 
SİGORTASI  

SİGORTANIN KAPSAMI 

Bu sigorta, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya 
yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş 
tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. 
Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski 
kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.   
                                                                                                                                                                                      
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın 
sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar 
için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. 
                                                                                                                                                                                
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve 
zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır. 
                                                                                                                                                                                              
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 
                                                                                                                                                                                 
Manevi tazminat talepleri bu sigortanın teminatı haricidir 
 
Bu sigorta kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır. 
                                                                                                                                                                            
a)  Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta 
meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç 
kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. 
Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır. 
b) Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen 
protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle 
mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince 
ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya 
tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal 
Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının 
sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir. 
c) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı 
maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza 
nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu 
raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile 
sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat 
kalan kişi esas alınır. 
Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere 
verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. 
Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet 
bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz konusu 
rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş 
harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür. 
ç) Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun 
kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek 
tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. 
 
 

 



 

YEŞİL KART SİGORTASI (YURT DIŞINDA GEÇERLİ TRAFİK SİGORTASI) 

SİGORTANIN KAPSAMI                                                                                                                                                             

Bu Sigorta ,poliçede tanımlanan motorlu aracın yurtdışında kullanılması sırasında üçüncü şahısların ölümüne 
veya yaralanmasına veya bir şeyin maddi zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, olayın 
meydana geldiği ülkenin Trafik Kanununa ve o ülkenin Trafik Sigortası limitleri dahilinde sigortalıya düşen hukuki 
sorumluluk çerçevesinde zarar görenlerin korunmasını sağlar. 

Araca bağlı olarak (Çekici ve/veya Kamyon) çekilmekte olan römork veya yarı römorklar (hafif römorklar dahil) için 
ayrıca Yeşil Kart Sigortası yaptırılması gerekmektedir. 
                                                                                                                                                                                             
Bu sigorta Türkiye sınırları dışında Yeşil Kart’a üye ülkeler sınırları içinde geçerlidir.	
 
MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI   

SİGORTANIN KAPSAMI 

Bu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre 
aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali 
Sorumluluk (Trafik) Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. İşbu 
sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. 
  
Bu Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)Sigortası teminatı dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen 
zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder. 
 
 
FERDİ KAZA SİGORTASI  

SİGORTANIN KAPSAMI 

Bu sigorta, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine 
karşı temin eder.                                                                                                                                                          
Bu Sigortadaki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesir ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya 
cismani bir arızaya maruz kalmasıdır   

 Aşağıdaki haller de kaza sayılır: 
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden. 
b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından. 
c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler. 
d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar 

Aşağıdaki haller kaza sayılmaz: 
a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin, 
b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması 
ve konjestion gibi tesirlerinin, 
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün, 
d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde 
kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın, 
e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icab ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua 
tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar. 
                                                                                                                                                                                     
Bu sigorta kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır. 

A) Vefat Teminatı: 
 İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına 
sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. 
  



B) Daimi Maluliyet Teminatı: 
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi 
surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette 
tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki cetvelde yazılı nisbetler 
dahilinde kendisine ödenir.                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                   
Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortalının meslek ve sanatı nazarı itibara alınmaz. 
Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kat'i ve mutlak surette vazife 
görememesini ve kullanılamamasını ifade eder. 
Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının 
kaybı tazmin olunmaz. 
Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza sebebile arttığı 
takdirde tazminat, kazadan evvelki nisbet ile sonraki nisbet arasındaki farka göre hesaplanır. 
Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap 
edilecek tazminatın yekunu poliçede gösterilen meblağı geçemez. 
Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan nisbetler maküsen tatbik olunur. 
  
C) Gündelik Tazminat: 
Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik 
tazminat ödenir. 
Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o 
tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. 
İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar 
ödenir, Ancak bu müddet 200 günü geçemez. 
  
D) Tedavi Masrafları Teminatı: 
Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartile sigortacı, 
kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane 
ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tesbit olunan meblağa kadar öder. 
Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen 
meblağının azami % 10'una kadar tazmin olunur. 
Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler 
sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. 
Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar 
arasında, teminatları nisbetinde paylaşılır. 
Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısile mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının 
yerine kaim olur. 

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda 
avcılık, 
c) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar 
(kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, 
basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, 
d) Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları, 
e) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, 
f) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması. 
g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj 
eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve 
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından 
yapılan müdahaleler. 
 
 

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI 

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki 
sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut 
ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider 
ve diğer edimleri üstlenir.                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                    
    Bu sözleşme ile sigortalıya poliçede gösterilecek olan aşağıdaki hallerden biri veya birkaçı ya da bütünü için 
hukuksal koruma sağlanabilir. 



1- Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma 
Sigortacı, poliçede belirtilen motorlu araçların maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya 
koruma sağlar.                                                                                                                                                                 
2- Sürücü Hukuksal Koruması 
Bu genel şartlarda yer alan sürücüden bir aracı kullanan kişi anlaşılır.  
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli araçları sözleşme veya hukuki statüsü 
gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlar.                                    
3- Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma 
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek 
kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek 
uyuşmazlıklar için koruma sağlar. 
4- Kişi-Aile Hukuksal Koruması 
Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı 
kimselere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder. 

                                                                                                                                                                                                            
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
A-	Aşağıdaki	uyuşmazlıklar	ek	sözleşme	ile	teminat	kapsamına	alınabilir:	
		
1- Poliçede gösterilen araç ile ilgili borçlar hukukuna tabi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar. 
2- Sigortalının kamuya açık trafikte bisiklet sürücüsü, yaya veya başka bir araçta yolcu sıfatından doğabilecek 
uyuşmazlıklar. 
3- İddia veya yarışmalara katılma sonucunda veya bunlara hazırlık denemelerinden doğan uyuşmazlıklar. 
	
B-	Aşağıdaki	konular	kapsamındaki	uyuşmazlıklar	ek	sözleşmeyle	Kişi/	Aile	Hukuksal	Korumasına	
dahil	edilebilir:	
		
1- Yasal sorumluluk kurallarından kaynaklanan ve bu genel şartların 2.4.1.maddesinin 1. bendi kapsamı dışında 
kalan uyuşmazlıklar. 
 2- Tüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigortalının taraf olarak tüketıcı konumunda 
bulunduğu uyuşmazlıklar. 
 3- Akdi borç ilişkileri ve menkul mallara ilişkin ayni haklar ile ilgili uyuşmazlıklar. 
 4- Sigortalının, kamu görevlisi olarak, bağlı bulunduğu idareden olan taleplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. 
		
C-	Aşağıdaki	konulardan	doğan	uyuşmazlıklar	sigorta	teminatının	dışındadır.	Ancak,	ek	sözleşme	ile	
teminat	kapsamı	içine	alınabilir.	
 
1- Tüzel kişilerin yasal temsilcileri arasındaki uyuşmazlıklar. 
2- Kanunların yapılmasına izin verdiği şansa bağlı sözleşmeler. 
3- Aile ve miras hukuku. 
4- İnşaat sözleşmeleri. 
5- Maden, taş ocakları ve orman hukuku ile ilgili işler. 
6- Vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler. 
7- Gümrük hukuku ile ilgili işlemler. 
8- Çekişmesiz yargıya ilişkin konular. 
9- Uluslararası yargı yollarına başvuru                                                                                                                           
10- İflas ve konkordato ile ilgili işlemler. 
11- Teminat dışında ve içinde yer alan hususlar haricindeki diğer hususlardan doğan uyuşmazlıklar. 
 
	
DASK - ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, 
tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer 
alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet 
tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.  
 
Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, 
tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, 



bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, 
asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana  
gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat 
altına alınmıştır.  
 
 
YANGIN SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve 
hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin 
olunur.  
Bu sigorta ile; 
Taşınmaz mallarda: 
Aksine sözleşme yoksa binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların 
içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon 
anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir. 
Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi 
şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içindedir.                                                                   
.                                                                                                                                                                                
Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz 
                                                                                                                                                                                  
Taşınır mallarda: 
Sigortalı yerlerde bulunan; 
Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin 
içine giren, 
Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren, her şey, 
poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi 
sigorta kapsamı içindedir. 
Aksine sözleşme yoksa yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı 
kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir. 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana gelen 
duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar 
sigorta teminatının dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı 
içine alınabilirler: 
1- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri 
2- Terör 
3- Deprem ve Yanardağ Püskürmesi 
 
- Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu 
genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden 
olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı 
mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir. 
1- Kar ağırlığı 
2- Sel ve su baskını 
3- Yer kayması 
4- Fırtına 
5- Dahili su 
6- Duman 
7- Taşıt çarpması 
7.1- Kara Taşıtları 
7.2- Deniz Taşıtları 
7.3- Hava Taşıtları 
8- Kötü niyetli hareketler 
 
- Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede aynca belirtilmesi kaydıyla 
ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: 
1- Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, 
kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri. 
2- Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri. 
3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve 
mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri. 



4- Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç) 
5- Emanet ve ariyet mallar. 
6- Enkaz kaldırma masrafları. 
7- Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet. 
8- Yangın ve infilak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle bu genel şartlara ve 
ilişik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir.) 
9. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar. 
 

YANGINA BAĞLI KAR KAYBI SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta 
sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, 
ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından 
poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.  

Sigortacının kar kaybı sigortası kapsamında ödeme yapması için sigortalının ticari faaliyeti yürütürken kullandığı 
bina, makine, donanım, demirbaş ve emtianın geçerli bir yangın sigorta sözleşmesinin teminat altına aldığı 
risklerin gerçekleşmesi sonucu hasara uğraması ve meydana gelen zararların ilgili sigortacı tarafından tazmin 
edilmiş veya sorumluluğunun kabul edilmiş olması şarttır.  

Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür faaliyet olarak; kar 
kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda, tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda 
meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kar 
kaybı olarak anlaşılır.  
 
Bu sigorta ile, kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan 
haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe kararlaştırılır.  
 
Sigortacı, yukarıda ikinci paragrafta yazılı şartların gerçekleşmesi kaydıyla, hasarın meydana geldiği andan, ticari 
faaliyetin durma veya aksamasının tamamen giderildiği ana kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen 
azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybından sorumludur. Azami tazminat süresi 
poliçeye yazılır. 
 

HIRSIZLIK SİGORTASI  

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; 
1-Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
2-Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
3-Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya 
şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 
4-Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
5-Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan 
meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır. 
                                                                                                                                                                           
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için de 
verilebilir.                                                                                                                                                                 

Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı 
içindedir. 
 Sigortalı yerlerde bulunan sigorta konusu kıymetler; 
 a) Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren, 
 b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, 
 her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir. 
 Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin 
açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. 
 Sigorta sözleşmesine, teminat altına alınacak kıymetlerin muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde 



sigortacı, söz konusu kıymetlerin sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe 
tazminat ödemekten kaçınamaz. 

A-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek 
sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler: 
  
1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, 
halı ve benzerleri, 
2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri, 
3. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, 
4. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar, 
 5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, 
mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri, 
 6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde 
bulunan mallar, 
 7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları, 
 a) Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin 
sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı, 
 b) Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin 
sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı, 
 c) Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, 
teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta 
bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı, 
 d) Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı. 
  
Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşya1arın muhafazası için özel hükümler 
konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu eşyaların sigorta söz1eşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını 
ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz. 
 
B-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten 
kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak teminat kapsamı içine 
alınabilirler: 
1. Sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması, 
2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde 
tutulması, 
3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, 
4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, 
5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat, 
6. Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar, 
7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları 
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana 
gelen zararlar. 
 

CAM KIRIMASINA KARŞI SİGORTA 

SİGORTANIN KONUSU 

 Bu sigorta poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı  teminat 
altına alır. 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
	a)	Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında 
söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar, 
 b) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısiyle husule gelen ziya 
ve hasarlar, 
 c) Cam ve aynaların kırılması dolayısiyle üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule	gelen	



ziya ve hasarlar, 
 d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep 
olduğu bütün ziya ve hasarlar. 
e) 3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
 

SAĞLIK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları 
halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar 
çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder 

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından 
ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel 
sigorta türüdür.  
 
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut 
bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi 
kaydıyla, Sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.  
 
Bu sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği 
an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler 
için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına 
çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.  
 
Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.  
 
Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık 
sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma 
sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.  
 
Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat 
önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta 
primini geri alır  
 
Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, 
sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.  
 
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı 
Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat 
ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.  
 
Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli 
Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi 
durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar.  
Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa 
Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla 
yükümlüdür.  
 
Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli 
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon 
gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve 
ikametgâh adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına 
sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı 
tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli 
için gerekli giderleri karşılayacaktır.  
 
Vefat eden sigortalının nakli 



Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; 
Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.  
 
-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.  
 
 
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk 
nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri 
tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve 
dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek 
rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.  
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
* İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri 
sırasında,                                                                                                                                                                     
 * İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda, meydana gelen iş kazaları,                                                                                                                     
* Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.  
* Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat 
talepleri,                                                                                                                                                                       
 * Manevi tazminat talepleri. 
 
 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
                                                                                                                                                                                  
İşbu sigorta sigortalıyı, sigortanın meriyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde, a) Üçüncü 
şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar 
(maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden 
dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, 
Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan 
meblağlara kadar temin 
eder.                                                                                                                                                                             
 İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.  

Sigortalının bir hükmi şahıs olması halinde sigorta, sigortalıya ait organların mükellef bulundukları vazifeleri ifa 
dolayısile üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyete de şamildir.  
 
                                                                                                                                                                                                              
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
1) Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı 
gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge'ların üçüncü 
şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyet. 
2)	Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 
479 ve 480'nci maddeleri gereğince otelcilere teveccüh edecek mali mes'uliyet. Bu hüküm garajcılara emanet 
edilen nakil vasıtalarına da şamildir. 
3) Zelzele, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifaı, infilak, yangın, duman, sis, buhar ve su yüzünden 
uğranılan zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyet.								
 
 
ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu 
yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 
üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. 



	Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık 
ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini	geçerse sigortacı, avukatlık	
ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder. 
 
		
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan 
tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde 
teminat sağlar. 

Sigortacı; 

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme 
süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya 

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme 
süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar. 

Taraflar (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de 
sözleşme yapabilir. 

Bu sigorta, taraflarca belirlenen coğrafi sınırlar içinde geçerlidir. 

A-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

a)   Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim             
b)    Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat 
talepleri; 
c)   Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hallerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri: 
aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan 
kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,                                                                                                              
bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının 
tehlikeli özellikleri. 
cc) Diethylstilbesterol (DES). dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin 
varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya 
kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.  
ç) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür 
talepleri;                                                                                                                                                               
d)   Manevi tazminat talepleri.                                                                                                                     
e)   Sigortalının ortak, danışman, çalışan ya da anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan 
doğan tazminat talepleri. 
f)    Ayıplı ürünlerin geri çağırılması, toplatılması ve imhasına ilişkin her türlü masraf ve ödemeler.                        
g) Sigortalı ürünlerin kendisine gelebilecek zararlar.  

B. EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

a) İdari ve adli para cezaları dahil her türlü ceza ve cezai şartlar;                                                                             
b) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, bu takibattan doğan diğer bilumum 
masraflar;                                                                                                                                                                     
c) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler  
                                                                                                                                                                                           
C. EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

a)   Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim              
b)   Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat 
talepleri;                                                                                                                                                          
c)   Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hallerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri: 
aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan 
kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,                                                                                                                 
bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının 
tehlikeli özellikleri.                                                                                                                                                    



cc) Diethylstilbesterol (DES). dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin 
varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya 
kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri. 
ç) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür 
talepleri;                                                                                                                                                       
d)   Manevi tazminat talepleri.                                                                                                                
e)   Sigortalının ortak, danışman, çalışan ya da anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan 
doğan tazminat talepleri.                                                                                                                               
f)     Ayıplı ürünlerin geri çağırılması, toplatılması ve imhasına ilişkin her türlü masraf ve ödemeler.                       
g)   Sigortalı ürünlerin kendisine gelebilecek zararlar.  
																																																																																																																																																																																					
D. EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
a) İdari ve adli para cezaları dahil her türlü ceza ve cezai şartlar;                                                                             
b) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, bu takibattan doğan diğer bilumum 
masraflar;                                                                                                                                                                    
c) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler  
	

	
MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

 Bu sigorta ile bu sigorta poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; 
nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş 
yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve 
ezcümle: 
 
*İşletme kazalarından, 
*Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 
*Yağlama kusurlarından, 
*Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve 
atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 
*Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 
*Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 
* Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, 
* Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 
* Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan, 
* Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 
*İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
 *İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame 
masraflarını temin eder. 
 
Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, 
haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve 
kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi 
veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon 
yağları dışında) temin edilemez.  
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilakdan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya 
sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı 
halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında 
ani olarak bir denge kurulmasıdır, 
b) Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve 
hasarlar, 
c) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında 
kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep 
olduğu bütün ziya ve hasarlar, 
e) 3 üncü maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
f) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar. 
 



ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI     

SİGORTANIN KONUSU                                                                                                                    

Bu sigorta ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta 
kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi 
işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, 
revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten 
ve ezcümle; 
* İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
*Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, 
*Hatalı dizayn ve malzemeden, 
*Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, 
*Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden, 
*Kavrulma, kararma, duman ve is den, 
* Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, 
*Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, 
*İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame  
edellerini temin eder. 
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
                                                                                                                                                                                          
a) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en 
erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla 
mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 
b) Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları 
sırasındaki ziya ve hasarları, 
c) Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları, 
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep 
olduğu bütün ziya ve hasarları, 
e) Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve 
düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları, 
f) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin 
kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, 
g) Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları, 
h) 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
 

İNŞAAT SİGORTASI ( BÜTÜN TEHLİKELER) 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat 
süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya 
ve hasara uğraması halini temin eder. 
Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) 
proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır. 
Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile 
ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz. 
  
Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları 
ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden aşağı olamaz. 
 Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil eden değerlerde bir artış meydana geldiği takdirde sigorta ettiren bu 
artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde ve fakat herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce durumu yazılı 
olarak sigortacıya bildirmekle sorumludur. 
 Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değer artışlarının sigortalı sayılabilmesi için sigortacının yazılı 
muvafakati şarttır. Sigorta bedelindeki artışla orantılı olarak prim ayarlaması yapılır. Değer artışlarının sigortacı 
tarafından kabul edilmemesi halinde bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır. 

Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaat 
sahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaat sahasına boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortası 



mevcut ise, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer. 
  
Ancak inşaatın bu tarihten önce kısmen veya tamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma başlanması 
halinde, inşaat bütün riskler teminatı süresi bu kısımlar için herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer ve 
poliçede temin edilmişse bakım devresi teminatı başlar. Sigortaya konu olan inşaat işleri ile ayrıca sigorta 
edilmişse bakım devresi süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde, teminat müddeti mutabık 
kalınacak ek bir prim karşılığı uzatılır. 
  
Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi bir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla süreyle ara 
verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine sigorta teminatı durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki 
rizikolarla ilgili teminatın devamını isterse, durma süresi ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. İnşaat 
faaliyetlerine tekrar başlanmasını müteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresi uzatılır. 
 
Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelinin poliçede  belirtilen değerden düşük olması halinde sigortacı, 
sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse, zararın o kadarından sorumludur. 
 
Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli poliçede belirtilen değeri aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı 
geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve 
primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder. 

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı, 
b) Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı, 
c) Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları, 
ç) Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri 
vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, 
d) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, 
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep 
olduğu bütün ziya ve hasarlar, 
f) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi, 
g) A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, 
ğ) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.   
 

MONTAJ SİGORTALARI (BÜTÜN TEHLİKELER) 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu 
poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara 
uğraması halini temin eder.  

Teminatın müddeti, poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas olmak kaydiyle Poliçede belirtilen  kıymetlerin montaj 
sahasına boşaltıldığı andan itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer. Ancak montajın bu 
tarihten evvel kısmen veya tamamen bitirilip işverene teslimi halinde teminat müddeti bu kısımlar itibariyle sona 
erer. Bu teminata konu teşkil eden, montaj mahalline boşaltılan makine ve malzeme için nakliyat sigortası mevcut 
ise bunlar itibariyle teminat, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar.  
 
Teminat müddetine poliçede aksi belirtilmedikçe, dört haftalık tecrübe devresi de dahildir, şu kadar ki, kullanılmış 
makine ve tesislerin montajının sigortaya konu olması halinde, bu gibi makine ve tesisler için tecrübe devresi 
teminatı verilemez.  
 
Sigortalı, tesisin tümünün veya herhangi bir kısmının tecrübe çalışmasına başlama tarihlerini en az 8 gün 
önceden sigortacıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Montajın teminat müddeti poliçede öngörülen tarihten 
evvel sona erdiği takdirde tecrübe devresi, süresi değiştirilmeksizin öne alınır. Ancak montaj teminat müddetinin 
poliçede öngörülen müddetten evvel sona ereceğinin sigortalı tarafından en az 8 gün evvelinden sigortacıya yazılı 
olarak ihbar edilmesi şarttır.  
 



Sigortaya konu olan montaj işleri poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde teminat müddeti,  mutabık 
kalınacak ek bir prim karşılığı uzatılır. 
 
Tecrübe devresi faaliyetleri dört haftalık süre içinde bitirilemediği takdirde teminat müddeti,  mutabık kalınacak ek 
bir prim karşılığı uzatılır. 
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) Montajın yapılması için ku1lanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler,  
b) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısiyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,  
c) Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,  
d) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında 
kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,  
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep 
olduğu bütün ziya ve hasarlar,  
f) Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar,  
g) 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.  
h) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak 
meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar 
	
 
EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
“Nakliyat Emtea Sigortası” ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan 
tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. 
Dolayısıyla malların taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Emtea 
Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan veya hasara karşı 
olabildiği gibi, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir. 
  
Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve 
bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları, Karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, 
yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, 
köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı, Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile yapılan 
taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir.  
  
Geniş kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları genel olarak taşıt aracı ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, 
uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır. Nakliyat Sigortalarında Teminatlar Tam Ziya, Dar Teminat (Kamyon Klozu 
,Demiryolu Klozu) ve Geniş Teminat (All Risk) olarak ilgili Klozlar dahilinde verilmektedir. 
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a)Yağmur suyu, ambar buğusu ve bundan ileri gelen tekasüf, 
b) Oksidasyon veya paslanma, kırılma, çalınma, mutad dışı akma; malın bünyesinde, görünüşünde, renginde, 
tadında veya rayihasında tagayyür husule getiren her nevi tabahhur ve intişarlar; meğer ki hasar veya zıvalar 
sigorta edilen rizikolardan birinin neticesinde vuku bulmuş olsun. 
 
 
  
. 
TEKNE ( YAT ) SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta 
ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. 
Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak 
sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, 
tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, 
yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan ''gemi veya diğer 
deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır.  



Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama kurumları (klas 
müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge sigorta süresi içinde geçerliliğini 
korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl 
araçlarının sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları 
zorunludur.  
 
Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer 
menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla 
ilgili masrafları kapsar. Ziya veya hasar yahut sorumluluk tazminat ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, 
teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.  
 
Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya diğer deniz ve göl açlarının sigorta değeri, rizikonun 
başladığı andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve levazım, gemi adamlarının ücretleri, 
sigorta ücreti bu değere dahil değildir.  
 
Sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz, aşan kısım varsa geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta değerinden az ise 
tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.  
 
 
 
KEFALET SİGORTASI  
 
SİGORTANIN KONUSU 
																																																																																																																																																																																												
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi 
rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya 
kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar.  Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği 
yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.                                                                         
Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla 
banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil 
olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir. 
Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir. 

Borçlu, sigorta koruması elde etmek üzere bizzat kendisi sigorta yaptırabileceği gibi, bir başkası da onun lehine 
sigorta yaptırabilir. Başkası lehine yapılan sigortada, sigorta ettiren için öngörülen yükümlülükler, borçlu için de 
geçerlidir.  

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 

Lehtarın mevzuat hükümlerine uymaması sebebiyle borcun yerine getirilmemesi. 

 

                                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                              
BORÇ ÖDEME SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin 
gerçekleşmesi sonucu sigortalının poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemelerini 
azami tazminat tutarı ve süresi ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır. 
Sigortacı, sigortalının işsiz kalması ya da bir kaza veya hastalıktan kaynaklanan geçici iş göremezlik hâlleri için 
birlikte veya ayrı ayrı sigorta teminatı verebilir. İşsizlik ya da geçici iş göremezlik hâllerinden herhangi birinin 
gerçekleşmesi sebebiyle tazminat alınması durumunda, diğer hâlden kaynaklanan tazminat talepleri karşılanmaz. 
Teminat kapsamına alınan hâller poliçede açıkça belirtilir. 
Bu sigortalar ile, sigortalının sözleşmeye konu ödemelerini karşılayamaması durumu arasındaki ilişki; 
 a) sigortalının gelir getirici iş veya işleri, iş sözleşmesinin süreli olması halinde sözleşmenin süresi, 
 b) bu işler karşılığında elde ettiği gelir, 
 c) sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeler, 
 d) teminat altına alınan hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde ödenecek tazminat miktarı ve süresi 
 gibi unsurları da içerecek şekilde, poliçede belirtilir. 
   
Bekleme süresi için tazminat ödenip ödenmeyeceği poliçede belirtilir. 
 
                                                                                                                                                                                                        



1- İşsizlik Teminatı: 
Sigortalının işsiz kalması durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, işsizlik teminatı 
kapsamında karşılanır. 
Sigortalının işsiz kalması hâlinde, azami tazminat süresi ve azami tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, 
sigortalı yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme 
yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30’una eşit bir tutar hesap edilir 
ve ödenir. 
Sigortalı, poliçede daha kısa bir süre belirtilmediği takdirde, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık 
tazminattan sonraki altı ay süresince sigortacıdan başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamaz. İki veya daha 
fazla işsizlik süresi arasında altı ay veya yukarıda belirtildiği üzere poliçede belirlenen daha kısa bir süre 
bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz. 
			
2 - Geçici İş Göremezlik Teminatı: 
Sigortalının geçici olarak iş göremez hâle gelmesi durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, 
geçici iş göremezlik teminatı kapsamında karşılanır. 
  Sigortalının çalıştığı süre içinde geçici iş göremezliğe maruz kalması hâlinde, azami tazminat süresi ve tutarı ile 
sınırlı olmak kaydıyla, sigortalıya geçici iş göremezliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar 
ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30’una eşit bir tutar hesap 
edilir ve ödenir. 
  Poliçede daha kısa bir süre öngörülmediği takdirde, sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan 
sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden nedenlerden kaynaklanmayan geçici iş göremezlik hâlleri için bir 
ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan geçici iş göremezlik hâlleri için ise altı ay süreyle sigortacıdan yeni bir 
talepte bulunamaz. İki veya daha fazla geçici iş göremezlik dönemi arasında geçici iş göremezliğin niteliğine bağlı 
olarak bir ay yahut altı ay veya yukarıda belirtildiği üzere poliçede belirlenen daha kısa bir süre bulunması 
durumunda, takip eden geçici iş göremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz. 
  
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
.1.	Profesyonel olarak çalışan veya ticari faaliyette bulunan sigortalının özel şartlarda belirlenen hâller sonucu 
sözleşmeye göre yapması gereken ödemeleri yapamaması. 
2.  Sigortalının mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri. 
3.  Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros ve özel şartlarda 
belirlenecek diğer faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması 
sırasında meydana gelen geçici iş göremezlikler. 
 4.  Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan işsizlik ve/veya geçici iş 
göremezlik. 
 5. İşsizlik teminatı için, işsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması. 
 6. Sigortalının 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması. 
 7. İşsizliğin gerçekleştiği tarihte, poliçede daha kısa bir süre belirtilmemişse altı aydan az süre ile çalışılmış 
olması durumunda bu istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik süresi. 
 8.  Poliçe özel şartlarında öngörülen asgari sürenin altında bulunan ve bir kez dahi yenilenmemiş olan belirli 
süreli bir iş sözleşmesi için, iş sözleşmesinin normal bitiş tarihinden başlamak üzere işleyen işsizlik süresi. 
 9.  İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik.                                               
10. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 
11. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden 
kaynaklanan geçici iş göremezlik. 
 12. Sigortalı tarafından analık yardımı alındığı dönemde, analık ile bağlantılı gerçekleşen geçici iş göremezlik. 
 13. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik. 
 14. Kredi kartı hesap özetinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler ile 
daha sonraki aylara ilişkin taksit ve ödemeler. 
 15. Kredi bakiyesinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç ve bunlara ilişkin faizler. 
 16. Sözleşmeye ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan her türlü faiz, vergi, ceza ve hukuki 
masraflar. 
  17. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik veya geçici iş göremezlik halleri. 

 

 

 
 



KREDİ SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu	sigorta	sözleşmesi	ile	kararlaştırılan	kredili	satış	ve	kredili	hizmet	işlemlerinde	alıcının;																																											
1. İflas etmesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, 
3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları 
bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,  
4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir 
şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, 
5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer 
haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini 
kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar, 
6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla 
mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.  
 
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı 
için verilebilir.  
 
Teminat, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere göre faturalandırılan ve bedeli özel şartlarda 
belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır. Aksi 
kararlaştırılmadıkça, sigortalı ile alıcılar arasında düzenlenen satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların 
sigorta kapsamında bulunması esastır. Sigortalı bu amaçla, söz konusu satış sözleşmeleriyle ortaya çıkan 
cirosunu özel şartlarda belirlenen usullere göre sigortacıya beyan eder.  
 
Aksi kararlaştırılmadıkça sigorta teminatı, sigorta süresi içinde yurtdışına sevk edilmiş olan mallar veya hizmetler 
veya yurtiçinde teslim edilmiş olan mallar ve hizmetlerden doğan alacakları, bu mal veya hizmetlerle ilgili 
faturaların, sigorta süresi dahilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla kapsar.  
 
                                                                                                                                                                                                        
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
1.	Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler, 
2. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem, 
3. Sigortalının özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı satış, 
4. Sigortalının gerçek kişi olması halinde; kendisinin, hısım ve akrabalarının, tüzel kişi olması halinde; münhasıran 
sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve 
benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu alıcılara yaptığı satışlar, 
5. Sigortacının muhtemel riziko hali nedeniyle teminatı azaltması veya kaldırmasını takiben, son altı ay içinde 
düzenlenen satış sözleşmelerine ilişkin olarak, sigortalının poliçede belirlenecek bir süre içinde yapmaya mecbur 
olduğu teslimatlar için, daha önce yürürlükte olan teminatın, sigortacının teminat limitini azalttığı veya kaldırdığı 
alıcıya ilişkin olarak A.1 maddesinde sayılan hallerden birinin söz konusu olmaması kaydıyla devam ettirilmesi.  
 
 
 
 
 
SEYAHAT ARAÇ DESTEK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki 
seyahati sırasında karşılaşabileceği kaza veya arıza ya da sürücü ve yolcuların aniden hastalanması veya kaza 
sonucu yaralanması gibi seyahatini tamamlayabilmesine engel olan hallerde verilecek destek hizmetlerini temin 
eder.  
Bu sigorta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Sigortanın yurtdışını da kapsaması durumunda, 
sigortanın geçerli olduğu ülkeler poliçenin ön yüzüne yazılır.  
 
Poliçede belirtilen aracın kaza veya arıza nedeniyle seyrine devam edememesi veya sürücü ve yolcuların 
seyahate engel olacak şekilde aniden hastalanması veya kaza sonucu yaralanması durumunda aşağıda belirtilen 
destek hizmetlerinden poliçede yazılı olanlar poliçede belirtilen limitler ve şartlar dahilinde sağlanır.  
 
1. Aracın elektrik, elektronik veya mekanik bir arıza veya bozulma sebebi ile hareket etmemesi durumunda teknik 
destek hizmeti,  
2. Aracın çekilmesi, kurtarılması veya tamir edileceği en yakın yere nakledilmesi ile araçta seyahat eden sürücü 
ve yolcuların yolculuklarına başka araçlarla devam edebilecekleri en yakın yere götürülmesi,  



3. Araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, en yakın sağlık 
kuruluşuna ulaştırılması,  
Poliçede belirtilmek kaydıyla yukarıda belirtilen teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.  
Poliçe ile teminat altına alınan hizmetler sigortacı veya sigortacının hizmet aldığı poliçede belirtilen kişi veya 
kuruluşlar tarafından yerine getirilir.  
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
Aşağıdaki hâller sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu hâller için destek hizmeti ek sözleşmeyle poliçede 
belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.  
 
1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya 
olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler.  
2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen 
nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği 
askeri ve inzibati tedbirler (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer 
ayrışım olayını da kapsar.).  
3. Deprem, sel ve benzeri diğer doğal afetler.  
4. Aracın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dahil, kara, deniz, 
nehir ve havada taşınması sırasında, taşıyıcı vasıtanın uğrayacağı kazalar.  
5. Poliçe kapsamında sağlanan destek hizmetleri nedeniyle ortaya çıkan zararlar.  
 
 
 
MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta, yeraltı ve yerüstü Kömür Madenciliği, Kömürden gayri yeraltı madenciliği faaliyetinde bulunulan 
tesislerde iş akdi ile istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunulan personeli, söz konusu 
faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek maden kazalarının neticelerine karşı poliçede yazılı limitlere 
kadar teminat altına alır.                                                                                                                                        
Üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel; yer altı maden ocaklarında üretim panoları haricinde yer altının tüm 
açıklarında çalışan personeli (tahkimat, tarama, nakliyeci, tulumbacı, elektrikçi, makineci, haritacı, sondajcı, 
barutçu, v.b), yer üstü kömür ocaklarında ocak alanı içinde sigorta konusu faaliyet gereği bulunması gereken 
personeli (sürücüler, haritacılar, operatörler, yağcılar, tamirciler, sondajcılar, tulumbacılar, ateşleyiciler, vb.) ifade 
eder.                                                                                                                                                                         
Bu sigortanın sigorta ettireni, yer altı veya yer üstü kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği 
faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürüten, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel ile arasında 
iş akdi olan gerçek ve tüzel kişidir. 
 
Bu sigortadaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği üretim ve 
üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigorta konusu sahada işin yürütümü nedeniyle sigortalının iradesi 
dışında meydana gelen  ve sigortalının sürekli sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve 
harici olayı ifade eder. 
 
Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale 
ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır. Ancak;  

a) Her türlü hastalıklı hal,  
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş 
çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler,  
c) Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs,  
d) Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı,  
e) Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç 
kullanımı,                                                                                                                                                          
neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet 
veren olaylar kaza sayılmaz.  
 
Bu sigorta ile Sigorta ettirenin sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
Ölüm Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde 
ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.  



Sakatlık	Teminatı:	Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde 
sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık 
tazminatı Genel Şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. Bir organın tamamen veya kısmen kaybı, 
söz konusu organın veya organ kısmının kesin bir şekilde sakatlığını ve kullanılamamasını ifade eder.  Bir 
kazadan önce tamamen sakat durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının kaybı tazmin edilmez. Bir 
kazadan önce kısmen sakat durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının sakatlık oranı kaza sebebiyle 
arttığı takdirde, tazminat kazadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki farka göre hesaplanır.  Aynı kazadan 
dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meydana gelen sakatlık durumları için ayrı ayrı hesap edilecek 
tazminatın toplamı poliçede gösterilen meblağı geçemez.  Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıda sağ ve sol 
organlar için belirlenen oranlar ters olarak uygulanır.  
 

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların 
poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme 
süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan 
tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri 
sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.   
 Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan 
dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması 
yoktur.  
Sigortalının Mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi 
dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek 
talepler de teminat dahilindedir.  
Bu sigorta, sigortalının savunmasını üstlenen avukata ilişkin harcamaları Genel Şartların Sigortalıya Yardım 
başlıklı maddesi kapsamında temin eder. 
 
Bu poliçe, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan sigortalının kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili 
mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya 
prim tahsil edilmeksizin kapsar. 
Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca, aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilmeleri durumunda 
sigortalının mevcut poliçesi, söz konusu mesleki faaliyetleri ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil 
edilmeksizin kapsar. 
 
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler 
 
 
 
ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta sözleşmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel 
güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri 
sırasında üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar 
teminat altına alır. 
Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı 
savunmasını da temin eder.  
                                                                                                                                                                                           
Bu sigortada Manevi zararlar ile dolaylı zarar talepleri teminat haricidir. 
 
Bu sigorta ile Sigorta ettirenin  yukarıda 1. Ve 2 paragrafta yazılı  sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
1. Ölüm teminatı 
Ölüm teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde 
ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.  
 
2. Sakatlık teminatı 
Sakatlık teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde 
geçici veya sürekli bir biçimde sakatlanmasına neden olması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın 
kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar. 



 
3. Tedavi giderleri teminatı 
Tedavi giderleri teminatı, zarara sebebiyet veren olay sonucunda zarar görenlerin; ilk yardım, muayene, kontrol 
veya yaralanmadan ötürü hastane veya benzeri diğer tedavi merkezlerindeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri 
ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.  
 
4. Maddi zarar teminatı 
Maddi zarar teminatı, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına 
gelebilecek zararları karşılar. 
 
 
Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu özel güvenlik görevlilerinin kusuru 
bulunmaksızın, zararın meydana gelmemesi için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya 
bütün dikkat ve özeni göstermiş olsa dahi zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini 
(zarara sebebiyet veren olayın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya başka bir üçüncü kişinin ağır 
kusurundan ileri gelmesi) ispat ederse sorumluluktan kurtulur. 
Zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinde zarar görenin kusuru varsa, ödenecek tazminattan bu kusur 
oranında indirim yapılabilir.  
 
 
 
 
TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, Kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz 
konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü 
kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı 
tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki 
faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır.  
 
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası bulunan bir işyerinde, 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 olduğu kaza, işyerinde 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 işlemeye başlar.  
 
Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle 
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.  
 
Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı 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 göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava 
masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini 
aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.  
 
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin ve/veya sigortalının 
yapacağı makul ve zaruri masraflar sigortacı tarafından karşılanır.  
 
Bu sigorta Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  
 

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORATASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri 
vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde 
infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi 
zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder.  
 



Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan 
doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk 
Sigortasına ek olarak yaptıracaklardır.  
 
"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün 
infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde 
sigortacısı tarafından tazmin edilir.  
 
Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde 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 Sorumluluk Sigortası, limitleri dahilinde 
işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması 
halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar.  
 
Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava 
açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigorta ettirenle birlikte 
sigortacıya da ait olup, sigorta ettiren sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek 
zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan 
tazminat sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.  
 
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zaruri 
masraflar sigortacı tarafından karşılanır.  
 
Zarar meydana geldiğinde sigorta ettirenin kusurlu olup olmadığına bakılmadan zarara uğrayan üçüncü şahısların 
tazminatı ödenir. Zararın LPG tüpünün takılması sırasında servis hatasından, kullanıcının kullanma hatasından, 
tüpün imalat hatasından, dolum hatasından, hortum, kelepçe, dedantör, cihaz, musluk hatalarından meydana 
gelmesi durumu değiştirmez,  
 
Bu sigorta Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  
 
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen 
mesleki faaliyeti ifa ederken; 
 
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme 
süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya 
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece 
sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar 
isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir.   
Taraflar, (a) ve (b) bendelerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde 
de sözleşme yapabilir. 
 
Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, 
sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan 
kişilerin sorumluluğunu da karşılar. 
 
Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, 
taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir. 
 
 
A-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem 
ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, 
gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi; 
b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim; 
c) Her türlü haksız rekabet. 
 
B-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan  
tazminat  talepleri; 
b) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan 
doğan tazminat talepleri; 



c) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat 
talepleri; 
d) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri: 
    aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer 
atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik, 
    bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir 
parçasının tehlikeli özellikleri, 
    cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren 
ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya 
kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri. 
e) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her 
tür talepleri; 
f) Manevi tazminat talepleri. 
 
C- EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar; 
b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar; 
c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar. 
ç) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler. 
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen z  
 

 
ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla 
ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik imza Kanunundan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve 
üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar 
teminat altına alınmıştır. 
Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.  
 
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası; 
1.ESHS'nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve 
tahrif edilmesini önlemek ile ilgili görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi, 
2.Sertifikaların içeriğinde ESHS'den kaynaklanan yanlış bilgilerin bulunması, 
3. Sertifikaların oluşturulması sırasında nitelikli elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin ESHS tarafından 
eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların bulunması, 
4. Sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza sahipleri arasında yapılan sözleşmeye tam ve uygun olarak 
hazırlanmaması, gibi ESHS'nin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu personelin kusurundan, ihmalinden veya 
gerekli özeni göstermemesinden doğan maddi zararları kapsar. 
 
Türkiye'de faaliyette bulunan ESHS'nin sigortacının bilgisi dahilinde olan yabancı bir ülkede kurulu başka bir 
ESHS'ye ait kabul ettiği sertifikalardan doğan maddi zararlar da kapsam dahilindedir.  
 
 
 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine 
bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim 
standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında 
eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede 
belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir. 
Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, 
sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar. 



Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, 
taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir. 
 
 
 
A-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
																																																																																																																																																																																													
a) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve 
tahkim; 
b) Bağımsız denetim maksadıyla sigortalıya teslim edilen belgenin zayi belgesine 
bağlanmadan imha edilmesi; 
c) Her türlü haksız rekabet. 
 
B-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
																																																																																																																																																																																														
a) Müşterisine ait her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet 
hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri; 
b) Manevi tazminat talepleri. 
 
C-EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
	
a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar; 
b) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum 
masraflar; 
c) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler. 
 
 
 
 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen tesisin poliçede belirtilen faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin 
neden olduğu üçüncü şahıslar nezdindeki maddi hasar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmaya ilişkin zararlar ile 
kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle poliçede sınırları belirtilen tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, 
toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masraflarını Çevre Mevzuatındaki hükümler çerçevesinde poliçede yazılı 
teminat sınırlarına kadar aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda tazmin eder. 
 
Bu sigorta ile, poliçede belirtilen süreklilik tarihi içerisinde meydana gelen kirlenme veya kirlenme tehlikesi 
neticesinde poliçede belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya çıkan zararlar için poliçe vadesi ya 
da ek bildirim süresi içinde sigorta ettirene yöneltilmiş olan tazminat talepleri teminat altına alınır. 
 
İlk kez düzenlenen veya zamanında yenilemesi gerçekleştirilmemiş Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortasının 
(kapsamındaki teminatlar bakımından varsa Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının 
başlangıç tarihi) başlangıç tarihi geriye dönük geçerlilik tarihi olarak belirlenir. 
 
Kirlenme veya kirlenme tehlikesine neden olan bir olayın meydana gelmesi durumunda bu olaya ilişkin tüm 
tazminat talepleri tek bir hasar gibi dikkate alınır ve ilk hasarın vuku bulduğu tarihte meydana gelmiş kabul edilir 
 
 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
 
 
a) Geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir olay nedeniyle ani ve beklenmedik şekilde 
oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan zararlar, 
b) Biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar, 
c) Bozulan çevrenin yeniden oluşturulması, 
ç)Geçim için kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar, 
d)Poliçede belirtilen tesiste ortaya çıkan kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle üçüncü şahıslara ait tesislerde 
ticari faaliyetinin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan ve üçüncü şahıslara sigorta 
ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı aşağıdaki tazminat talepleri(Gelir ve Kazanç Kapasitesi Teminatı); 
  i) Kiracılardan alınan kira gelirleri de dâhil olmak üzere sigorta konusu olay gerçekleşmemiş olsaydı 
kazanılabilecek vergi öncesi net kâr veya zararı 
  ii) Zarar görenin devam eden sabit faaliyet giderleri ve maaş ödemeleri, 
 iii) Teminat kapsamındaki kirlenme nedeniyle taşınır/taşınmaz mal varlığının bir kısmı ya da tamamının 



kullanılamaz hale gelmesi durumunda zarar görenin tutmak zorunda kalacağı geçici kiralık tesislerin kirası olarak 
sigorta ettirenin ödemek durumunda kalacağı masrafları (Söz konusu kira masrafları taşınır/taşınmaz mal 
varlığının kiralanamayacak duruma gelmiş kısmına ait rayiç kira bedeli ile sınırlıdır) 
e)Kamu zararları, 
f)Manevi tazminat talepleri, 
g)Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler nedeniyle 
üçüncü şahısların maruz kaldığı kirlenmeye bağlı zararlar sonucunda sigorta ettirene terettüp edecek hukuki 
sorumluluğu, 
h)Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma nedeniyle üçüncü şahısların 
maruz kaldığı kirlenmeye bağlı zararlar sonucunda sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu, 
ı) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları 
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen 
biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere 
bütün zararlar, 
i)Süreklilik tarihinden önce gerçekleşen kirlenme sonucunda üçüncü şahısların geriye dönük işlerlik tarihinden 
sonra maruz kaldığı ve sigorta ettirene karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri, 
j)Poliçede gösterilen tesis bünyesinde ya da kapsamında gerçekleşen kirlenmeden doğan ve poliçede gösterilen 
tesis sınırlarında gerçekleştirilen temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak 
masraflara ilişkin sigorta ettirenin hukuki olarak ödemek zorunda olduğu zararlar, 
k) Taşınan yükün nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması esnasında gerçekleşen kirlenmeden kaynaklanan 
zararlar, 
l)Mikrobiyal maddeler (örneğin; küf) dolayısıyla yaşanılan bedensel yaralanmalar veya maddi hasarlar. 
 
 
 
 
KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, 
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya 
kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak 
masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek 
zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, 
sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.  
 
Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu 
sigorta teminatı kapsamının dışındadır. Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir 
olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigorta ettirene yapılan tazminat talepleri için teminat sağlar.  
 
 
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve 
yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da 
dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat 
altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden 
verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri 
çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.  
 
Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının 
iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet 
veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık 
ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır. Ancak;  

a) Her türlü hastalıklı hal,  
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş 
çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler,  
c) Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs,  
d) Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı,  



e) Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç 
kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine 
sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz.  
 
 
 
DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 
 
SİGORTANIN KONUSU 
 
 Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak 
üzere, tahsis amacına uygun şekilde kullanımda bulunduğu süre içinde meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer 
cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve 
maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta 
bedeline kadar temin eder. 
Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.  
 
Sigortalının yukarıda yazılı sorumluluğunu karşılayan teminatlar aşağıda gösterilmiştir. 
1. Ölüm Teminatı 
Kaza, zarar görenlerin ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten 
yoksun kalma tazminatını karşılar. 
2. Sakatlık Teminatı 
Kaza, zarar görenlerin geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona 
ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar. 
3. Tedavi Giderleri Teminatı 
Kaza nedeniyle yaralanan zarar görenlerin ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede 
veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar. 
4. Maddi Hasar Teminatı 
Yolcuların, beraberinde veya deniz aracının eşyalar için ayrılmış bölümünde bulunan bagaj ile araçları ve içlerinde 
veya üzerlerinde taşınan her çeşit bagajın uğrayacağı zararlar ile yolcu dışındaki üçüncü kişilerin uğrayacağı 
maddi zararlara ilişkin tazminat taleplerini karşılar. 
                                                                                                                                                                                  
Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı, kirlilik ve enkaz kaldırma masraflarını da kapsar. 
 
 

TARIM SİGORTALARI 

 
DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapsama alınan risklerin açık alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde,  dolu, fırtına, hortum, 
yangın,  heyelan, deprem, sel ve su baskını ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan 
kalite kaybının doğrudan neden olacağı zararlar, sigorta bedeline kadar, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 
teminat altına alınır. 
                                                                                                                                                                              
Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.   
Bitkilerin teminat kapsamında olan kısımları, aşağıda belirtilmiştir. 
1) Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane. 
2) Lifli bitkilerde, lif. 
3) Pamukta, kütlü pamuk. 
4) Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde. 
5) Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru. 
6) Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak. 
7) Tohum için üretilen bitkilerde, tohum. 
8) Meyvesi yenen bitkilerde, meyve. 
9) Kesme çiçeklerde, bitkinin kendisi. 
10) Çayır - mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam. 
11) Fidelerde, bitkinin kendisi. 
Bitkinin yukarıda sayılanlar dışında kalan kısımları ile hasat edilmiş ürünleri teminat kapsamı dışındadır. 
 
Sigortalama Şartı:  



                                                                                                                                                                                  
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (çiftçi kayıt 
sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)' in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan 
bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir. 

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Meyveler ürünlerinde, 
Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, Sadece Don teminatında primin üçte ikisi Devlet 
tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç 
hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir. 

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 
                                                                                                                                                                                     
İsteğe bağlı olarak,                                                                                                                                                  
a)  Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,                                                                                    
b)  Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin dolu ağı ve örtü 
sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan üründe neden olduğu zararlar,                                                      
c)  Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,                                      
ç)  Yağmur riskinin, kirazda olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı,                                            
d)  Dolu,  fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa,  buğday,  çavdar, tritikale ve 
yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,                      
e)  Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan 
asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınabilmektedir. 

 İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına sunulamaz. 

Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, dolu,  fırtına, hortum, 
yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar(*) 
ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir. 

 (*) Tam hasar; meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında teminat altındaki riskler nedeniyle 3 yıllık 
verimin tamamen kaybına yol açan zararları ifade eder. 

DEVLET DESTEKLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapsama alınan büyükbaş hayvanlarda, aşağıda belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda 
yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. 
 
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda; 
 
TEMİNAT KAPSAMLARI 
 

 A- GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT 

B-DAR KAPSAMLI TEMİNAT 

C-YAVRU ATMA TEMİNATI  

Bu Sigorta Sigortalı Büyükbaş Hayvanlarda; 
 
*Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç)  hariç olmak üzere, her 
türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,(BU            
TEMİNAT GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT KAPSAMINDADIR) 
   
	A ve B TEMİNATLARININ KAPSAMLARI                                                                                                                                                                                
*Her	türlü	kaza,	yılan	ve	böcek	sokması,	
*Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, 
*Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan 
doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 
                                                                                                                                                                                 
EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR 



Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir. 
                                                                                                                                                                        
a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan 
sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen 
ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar. 
b)	Poliçede belirlenen sigortalı yerde; 
 * kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
 * araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
 * kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya 
şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 
 * sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
 * öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle 
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile 
sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu 
tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık 
veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar. 

 İnfertilite (kısırlık) nedeniyle meydana gelen mecburi kesim hasarlarında, hasarlı hayvanın resmi kayıtlara göre 
(HAYBİS ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği) poliçe dönemi içerisinde buzağılamış olması ve son buzağılama 
hadisesinden sonra en az 4 kez suni tohumlama işleminin yapılmış olması ve bu durumun belgelenmesi halinde 
infertilite (kısırlık) teminat kapsamında değerlendirilir. Sigortalandığı tarihte 8 aylıktan daha küçük olan dişi 
sığırlar; poliçe dönemi içerisinde suni tohumlama işlemlerine rağmen, infertilite problemi nedeniyle mecburi 
kesime sevk edilmesi halinde, resmi kayıtlarda buzağılama hadisesi olmasa dahi, infertilite yönünden teminat 
kapsamında kabul edilir. 

C-YAVRU ATMA TEMİNATI KAPSAMI 

 Bu teminat, sigortalı büyükbaş hayvanlarda, 
a) Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile Tarım Sigortaları Havuzu eksperi 
tarafından tespit edilen yavru atmalar, 
b) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, veteriner hekim tarafından 
yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması, 
c) Doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit 
etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması ile 
ç) Yavrunun doğumunu müteakip 7 gün içerisinde teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı 
hastalıklardan ölmesi, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararları kapsar 

Sigortalama Şartı:  
                                                                                                                                                                                       
Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)'e kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler. 

Primlerin Ödenmesi 

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı 
tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. 

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU                                                                                                                                                                      
Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, aşağıda  belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda 
yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.   
TEMİNAT KAPSAMLARI 

 A- GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT 

 B-DAR KAPSAMLI TEMİNAT 

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; 
 
*Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve 



anthrax hariç) hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu 
ölüm,(BU TEMİNAT GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLA İLGİLİ) 
 
A ve B TEMİNATLARININ KAPSAMI 
 
 *Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, 
*Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler, 
*Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 
*Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan 
doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.                                                                                                      
 
Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir. 

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK ZARARLAR                                                                                              
.                                                                                                                                                                          
İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı 
yerde 

 * kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
 * araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
 * kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya 
şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 
 * sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 
 * öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle 
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile 
sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu 
tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık 
veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.  isteğe bağlı ek 
teminat olarak kapsama alınır. 

Sigortalama Şartı:  
                                                                                                                                                                                       
Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)'e kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler. 

Primlerin Ödenmesi 

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı 
tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. 

 
DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapsama alınan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında, 
aşağıda belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. 
 
TEMİNAT KAPSAMLARI 
 

 A- GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT 

 B-DAR KAPSAMLI TEMİNAT 

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında; 
 
*5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar 
hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,(BU TEMİNAT GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLA 
İLGİLİDİR) 
 
A ve B TEMİNATLARININ KAPSAMI 
 
*Her türlü kaza ve zehirlenmeler, 
*Her türlü doğal afetler, 



*Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan 
doğruya uğradığı zararlar, teminat altına alınır. 
                                                                                                                                                                                
Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir. 
 
 

Primlerin Ödenmesi 

Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı 
tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler 
sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir. 

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi 
sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen  ( Dolu, Deprem, 
Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı) risklerin doğrudan 
neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar, teminat altına alınmıştır. 

Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. 
 
Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur: 
*Sera içindeki ürünün, üretim devresi sonunda, ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde, birden fazla 
devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin, üretim sonlarında ulaşması 
beklenen değerlerinin toplamı. 
*Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli. 
*Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle, işçilik ücretleri de dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden 
yapım bedeli. 
*Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve 
tesisatın dâhil, eskime payı düşülerek, bulunacak yeniden yapım bedeli  
 
 
Sigortalama Şartı:  
 
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki 
ürün bilgilerinin güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye 
sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun 
sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak 
seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel 
ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir. 
 
Prim Ödemesi;                                                                                                                                                                                                                                                            
Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı tarafından ödenecek olan 
priminin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden 
poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise 
KASIM ayı sonu) tahsil edilir 
	

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI 

SİGORTANIN KONUSU 

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri 
türlerinde, aşağıda belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre 
karşılanır.   

 Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde; 
*Sigorta başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel,     



mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar ile Stokların, yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten 
sonraki ilk 5 günlük dönem hariç olmak üzere, her türlü hastalık, 
*Yetiştiricinin kontrolü dışındaki, kirlenme ve zehirlenmeler, 
*Her türlü doğal afet, 
*Kazalar, 
*Predatörler, 
*Alg patlaması, 
nedeniyle, meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi 
zararı temin eder.  

Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir. 

Prim Ödemesi   

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Yetiştirme planında beyan 
edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek 
kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi 
boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim 
ayarlaması yapılır. 

 

 
 
 


