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291 MESLEKİ MESULİYET SİGORTA POLİÇESİ
Sigortalı : BARAN ARSLAN CUROĞLU
Adres : ŞEHREMİNİ MAH.KIZILELMA CAD.NO:2/12 FINDIKZADE  FATİH FATİH İSTANBUL
Vergi No: Vergi Dairesi: - TC Kimlik No: 143******06
Fax No: Cep No: Tel No:
Sigorta Ettiren: BARAN ARSLAN CUROĞLU
Adres : ŞEHREMİNİ MAH.KIZILELMA CAD.NO:2/12 FINDIKZADE  FATİH FATİH İSTANBUL
Vergi No: Vergi Dairesi: - TC Kimlik No: 143******06
Fax No: Cep No: Tel No:

Sigortacı: ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Vergi No-Dairesi:481 005 56 76 / Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Riziko Bilgileri
Riziko: MESLEKI MESULIYET
Faaliyet Alanı: MALI MÜSAVIRLER VE MUHASEBECILER
Yıllık Ciro(TL): 150,000.00
Adres: ŞEHREMİNİ MAH.KIZILELMA CAD.NO:2/12 FINDIKZADE   FATİH FATİH İSTANBUL

Sigorta Konusu/Bedelleri (TL)
OLAY BASINA TEFRIKSIZ 50,000.00
POLIÇE SÜRESINCE TOPLAM TEFRIKSIZ 50,000.00
ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ, sigortalının beyanına bağlı olarak, bu poliçede belirtilen kıymetleri, aşağıda yazılı hususi ve bu
poliçeye ekli matbu genel ve özel şartlar, ek madde ve klozlar ile YALNIZ SekizYüzSeksenSekiz TL Otuz KR  tutan prim ve teferruatı
mukabilinde sigorta eder.

Primler (TL)
Net Prim 846.00
Gider Vergisi 42.30
Brüt Prim(TL) 888.30

Ödeme Planı
Vade Tutar (TL)
26-01-2017 222.08
26-02-2017 133.26
26-03-2017 133.24
26-04-2017 133.24
26-05-2017 133.24
26-06-2017 133.24

Notlar
-Sigortalı veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği anda gecikmeksizin sigortacıya 0 850 211 1 111 numaralı
telefondan bildirimde bulunmalıdır.

-Bu poliçe, bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmiştir.
-Poliçe müddetin sonunda öğle vakti saat 12:00 de sona erer.
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-İşbu sigorta sözleşmesi; bilgilendirme formu, sigorta ettirenin beyan ve sunduğu bilgi ve belgeler ile varsa doldurduğu soru
formuna  göre hazırlanan yukarıda numarası belirtilen teklif gereğince, poliçede  belirtilen genel şart (lar),  özel şartlar ve klozlar
çerçevesinde, elektronik ortamda tek nüsha olarak düzenlenmiştir.Sigorta sözleşmesinin bir ispat vasıtası işbu poliçe, özel şart (lar)
ve klozlar ile birlikte teslim edilmiştir. Poliçede belirtilen genel şart (lar), talep edilmesi halinde sigortacı tarafından basılı olarak
verilecektir.Bahsi geçen genel şartlara, ayrıca Şirketimizin www.ergosigorta.com adresinden her zaman ulaşılabilir.
-Yaptırım ve İstisna Klozu: Bu sigorta sözleşmesi, işbu sigorta ve herhangi bir sorumluluğun ifası da dahil olmak üzere ve fakat
bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya Birleşik Krallık ve/veya mevcut diğer yaptırım yasaları veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir iş ile ilgili teminat
sağlamaz.
-İşbu poliçe aşağıda yazılı hususi ve ilişik Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları mucibince akdedilmiştir.
-SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :
--------------------------------
İşbu sigorta poliçesinin konusu, sigortalının T.C. sınırları dahilinde ifa ettiği mesleğinin kusurlu ve ayıplı olması sebebiyle husule
gelebilecek zarar veziyandan doğan tazminat taleplerinin teminat altına alınmasıdır. Sigortalının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci,
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir kanunu çerçevesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ve Uluslararası Muhasebe ve
UluslararasıDenetim Standartları ile S.P.K. ve Merkez Bankasınca çıkartılan her türlü kanun yönetmelik ve tebliğ uyarınca gerçek ve
tüzel kişilerin mali ve benzeri tablolarının ve beyannamelerinin tanziminde, imza ve tasdiklerinde, mevzuat hükümlerine, muhasebe
prensiplerine ve standartlarına hatadan ve kusurlu fiilden kaynaklanan aykırılık halleri nedeniyle, Devlet ve diğer kamu kuruluşlarına
ve üçüncü kişilere karşı doğabilecek idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları veya Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği
ödemesi gereken SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi gibi zarar, ziyan ve tazminat ile ilgili sorumluluklar,
işbu poliçede kayıtlı şartlar, ekli Mesleki Sorumluluk SigortasıGenelŞartları ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu çerçevesinde ve A.1.b)
maddesi kapsamında teminat altına alınır.

Doküman kaybı, toplam teminat limiti içinde poliçe kapsamına dahildir. Bilgisayar kayıtları ve elektronik ve dijital veriler dahil her
türlü doküman teminata dahildir. Ancak dokümanlar herhangi bir para birimi, kıymetli evrak veya bunlara ait kayıtları
içermeyecektir. Aşınma, yıpranma / zaman içinde bozulma, güve ve haşarat veya Sigortalının kontrolü dışındaki hususlardan
kaynaklanan taleplerden Sigortacı sorumlu olmayacaktır. Sigortalının, kayıp dokümanları yenilemekveya onarmak için yaptığı makul
orandaki masraf ve giderler de teminata dahildir. Bu gider ve masrafları içeren talep tutarı fatura ile belgelenecek, ayrıca hesaplar
Sigortacı tarafından önerilen ve Sigortalının kabulü ile görevlendirilen yetkili birkişinin onayına tabi olacaktır.

Savunma masrafları, toplam teminat limiti içinde poliçe kapsamına dahildir. Sigortalı tarafından veya onun adına her türlü talebin
araştırılması, savunması, tespiti, uzlaşması veya temyizi veya diğer itiraz yolları ile ilgili olarak tahakkuk eden makul orandaki her
türlü ücret, maliyet veya masrafları içermektedir. Sigortalının her türlü iç veya genel masraflarını veya Sigortalının zamanının
maliyeti olarak karşılığını içermeyecektir.

TEMİN EDİLEN AZAMİ MEBLAĞ :
----------------------------
Sigorta Şirketinin azami sorumluluğu aşağıda yazılı meblağı aşamaz.
Olay başına ve poliçe süresince toplam yukarıda belirtilmiştir.

MUAFİYET :
-----------
İşbu poliçe teminatına giren beher hasar itibariyle minimum 750.-TL hasarın %10 u tenzili muafiyet uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR :
1. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim teminat dışıdır.
2. Teminat, T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.
3. İşbu poliçe, claims made (talebe dayalı) sigorta poliçesidir. Retroaktif tarih (geriyedönük işlerlik tarihi), poliçe başlangıç tarihinin
beş (5) yıl öncesidir. Poliçe başlangıç tarihinden beş (5) yıl önce yapılan ihmal ve hatalı davranışlar sonucu doğan tazminat talepleri
de teminata dahildir.
Bu poliçe, bir hasar talebinin, ancak bir üçüncü şahıstarafından Sigortalı aleyhine, poliçe süresi içerisinde ilk kez talepte
bulunulması veaynı poliçe süresiiçerisinde Sigortacıya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır. İşbu poliçede yer alan sigorta
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başlangıç tarihindenönceki (geriye dönük) 5 yıl için verilen teminatın geçerli olması için, Sigortalının, bu sigorta poliçesinin vadesinin
başlangıcı tarihinden beş (5) yıl öncesine kadar olan döneme ilişkin olarak ilgili kanunlar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca ifa ettiği
mesleki faaliyetinin ifasında ihmalinin bulunması veya hatalı davranması sebebiyle bu poliçe teminatı kapsamına girebilecek
herhangi bir tazminat talebinden veya tazminatı gerektirecek bir olayın/işlemin varlığından şifahi veya yazılı olarak bilgisinin
bulunmaması, hakkında hukuki, idari veya cezai bir işleme başlanılmamış olması şarttır. Sigortalının poliçe yapılırken doldurduğu
soru formundaki beyanları bu hususta esas teşkil edecektir.

Hasar anında istenecek evraklar: tebligat, ceza ihbarnamesi, tahakkuk fişi, ödeme dekontu, sözleşme. Her hasar dosyası için
hasarın niteliği dikkate alınarak, dosyanın sonuçlandırılması için gerekli olabilecek ilgili evrak taleplerimiz olabilecektir.

İSTİSNALAR :
Aşağıda belirtilen haller sigorta teminatının dışındadır:
1. Sigortalının görevini ifa etmesi sırasında üçüncü şahıslardan (serbest danışman, avukat, vs.) hizmet alması durumunda, hizmet
aldığı üçüncü kişilerden kaynaklanan her türlü sorumluluk.
2. Doğal afetler; deprem, sel, seylap, vb.
3. İşçi ve çalışanların kötü niyetli hareketleri.
4. Basın, yayın yolu ile yapılan iftira ve/veyasözlü hakaret.
5. Ayrımcılık / İstihdam
6. Suç teşkil eden eylemler.
7. Masrafların tahmini.
8. Haksız rekabet.
9. Sözleşme sorumluluğu / Performans garantisi.
10. Uzatılmış ihbar süresi.
11. T.C. sınırları dışında diğer ülkelerden gelebilecek tazminat talepleri.
12. Bedensel yaralanma veya maddi varlıkların hasarından ileri gelen veya bunlara dayanan veya ilişkili olan durumlar.
13. Sigortalının acze düşmesi, iflası veya yönetimin kayyım idaresine geçmesi.
14. Mekanik arıza, elektrik kesintisi ve bununla bağlantılı her türlü aksaklık / arıza, telekomünikasyon veya uydu sistemleri arızası
gibi altyapı sorunlarından kaynaklanan her türlü zararve ziyan.
15. Sigortalının dahil olduğu bir birlik, ortaklık veya ortak girişim tarafından gerçekleştirilen bir işten kaynaklanan veya bunlara
dayanan veya bunlarla ilişkili olan ve Sigortalı aleyhine ileri sürülen durumlar.
16. Lisans, patent veya ticari sırların ihlalinden veya usulsüz kullanımından ileri gelen, bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan
durumlar.
17. Her türlü çevre kirliliği.
18. Sigortalının aldığı ticari borç veya bir borç içinverdiği garanti.
19. Savaş ve terörizm ve bunlarla alakalı her türlü zarar ve ziyan.
20. Herhangi bir başka sigorta teminatında olan durumlar.
21. Yangın, yıldırım, infilak, sel, su, duman riskleri.
22. Yeminli Mali Müşavir mesleki sorumluluk.
23. Ağır kusur ve kasta yakın ağır kusuru teminat haricidir.
-Yaptırım ve İstisna Klozu: Bu sigorta sözleşmesi, işbu sigorta ve herhangi bir sorumluluğun ifası da dahil olmak üzere ve fakat
bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya Birleşik Krallık ve/veya mevcut diğer yaptırım yasaları veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir iş ile ilgili teminat
sağlamaz.Sigortalının, sadece kendi mesleki faaliyeti itibariyle teminat verilmiş olup yanında çalışan diğer SMMM nin faaliyetleri
sonucu kendisine yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminat haricidir.

Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acentesinin Teknik Personel Bilgisi:
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Acente Ünvanı: MVEM SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.

Adı-Soyadı : MÜSLÜM ÇERİKAN

Levha Kayıt no: T08527-V3F2 Telefon: 2126400414 Kayıt
numarası:

201500822

E-Mail: mvem.sigorta@acente.
ergoturkiye.com

Faks: 2126400413 İmza:

Adres: İl: İSTANBUL
İlçe: FATİH FATİH

-İşbu poliçe yukarıda Levha kayıt numarası ve ünvanı belirtilen acente tarafından düzenlenmiş olup, her
ne suretle olursa olsun farklı bir acente tarafından poliçeye aracılık edilmesi 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununa aykırılık oluşturacaktır.
Sigortalı :
0- -

İSTANBUL 31-01-2017

AC29030
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