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Sompo Japan Sigorta Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Mesleki Sorumluluk Sigortası  

I. Sigortanın Konusu
İşbu poliçe, zeyilname ve detaylara ilişkin açıklamalarda yer alan koşullar, 
limitler, muafiyetler ve diğer şartlara tabi olarak, Poliçe Primi'nin ödenmesi 
koşulu ile Sompo Japan Sigorta A.Ş. (bundan böyle "Sigortacı" olarak 
anılacaktır) Sigortalıyı aşağıdaki koşullar altında tazmin etmeyi kabul 
etmektedir; 
Bu sigorta sözleşmesi ile ekli Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesinde belirtilen ve ilgili yasa, 
yönetmelik ve ilişkili mevzuat maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti 
ifa ederken sözleşme yapılmasından 5 (beş) yıl önceye kadar veya sözleşme 
yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı 
doğan tazminat taleplerine, sözleşme süresi içinde veya Ek Bildirim Süresi 
şartlarınca, sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 30 gün içerisinde 
sigortacıya bildirmek şartı ile sözleşmede belirtilen miktara kadar muafiyet ve 
benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak üzere teminat verilir. 
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'na bağlı olarak verilen Serbest 
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ekli Serbest Muhasebeci 
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçesi 
ve bunun özel şartlarına tabi olmak kaydı ile sigortalının 3568 sayılı kanun ve 
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bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca poliçede belirlenmiş 
mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı 
sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar 
tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları, vergi ziyai cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı 
veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan 
dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi 
cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi ilgili muafiyet ve benzeri tazminat 
tutarını azaltıcı hükümleri saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler 
dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.  
Sigortalı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına uygun 
olarak istihdam ilişkisi bulunan herhangi bir kişi ve vefat halinde mirası 
kısmen ya da tamamen reddetmemiş ve sigortalının ilgili yükümlülüklerini tam 
olarak yerine getirmiş kanuni mirasçıları ile sigortalının kanuni temsilcileri 
sigortalı tanımı içindedir.  
Bu bir "talebe dayalı" (claims made) sigorta poliçesidir. Bu poliçe ancak 3. 
Şahıs olarak kabul edilen "Sigortalının 1. derece akrabalarına ait şirketler ile 
ortağı ve hissedarı olduğu kurumlar dışındaki kişiler" tarafından Sigortalı 
aleyhine Sözleşme Dönemi'nde veya Ek Bildirim Süresi içinde ilk kez Talep'te 
bulunulması ve aynı Sözleşme Döneminde veya Ek Bildirim Süresi içinde 
Sigortacı'ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.  
Sigortalının gerek şahsen gerekse bir şirket ortağı olarak verdiği mesleki 
hizmetleri sebebiyle şahsı adına ortaya çıkabilecek olan yasal sorumlulukları 
ilgili muafiyet ve benzeri tazminat tutarını azaltıcı hükümler saklı kalmak şartı 
ile poliçede yazılı limitler dâhilinde sigortacı tarafından temin edilir.  
İşbu poliçe kapsamındaki tüm teminatlar sadece, Geriye Yürürlük tarihinden 
sonra ve poliçe süresi içinde gerçekleştirilen hatalı mesleki faaliyet sebebiyle, 
poliçe süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve 
poliçe süresi veya Ek Bildirim süresi içerisinde yazılı olarak Sigortacıya 
bildirilen talepler için verilmektedir. Poliçede yer alan muafiyet ve benzeri 
tazminat tutarını azaltıcı hükümler Savunma Giderleri için de geçerlidir. 
Sigortacı, poliçe süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi              
veya poliçenin iptal edildiği veya sona erdiği tarihten sonra 30 gün olan ek 
bildirim süresi içerisinde sigortacıya yazılı olarak bildirilen ve poliçe 
kapsamına giren bir olayla ilgili olarak, zararın oluşumu itibariyle tek bir 
eylemden kaynaklanan ilk talepler için sigortalı adına ödeme yapacaktır. 

  
II. Sorumluluk Sınırı 

1. Sorumluluk Limiti 
Sorumluluk Limiti, Sigortacı'nın hasar durumunda işbu poliçe şartları 
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doğrultusunda ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır. Sigortacı tarafından 
Sigortalıya ödenecek olan tüm tazminat, masraf ve giderler; poliçede 
belirtilen sorumluluk limitini aşmayacaktır. Sorumluluk Alt Limitleri, Ek 
Teminatlar, Savunma Giderleri bu tutarın bir parçasıdır, Sorumluluk 
Limiti'ne ilave olarak ödenmezler. 

  
Tazminat 
Sigortalı'ya karşı alınan hukuk veya idare mahkemesi kararı nedeniyle 
Sigortalı'nın Üçüncü Şahıs'a karar gereğince ödemekle yükümlü olduğu 
meblağ veya Sigortalı'nın ya da Sigorta Ettiren'nin onayı ile sigortacı 
tarafından sulh anlaşması sonucu ödenmesi gereken miktarlar demektir. 
Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için cezaların kaldırılması 
yönünde her türlü gerekli koruma ve kurtarma önemleri alınmalı ancak bunun 
faydasız olacağı durumlarda erken ödeme indirimleri dikkate alınarak 
muafiyet düşüldükten sonra tazminat ödenecektir. 

  
Tazminat Talebi
Tazminat Talebi, Sigortalının hatalı veya kusurlu eylemleri sebebiyle 3. 
Şahıslar tarafından yine Sigortalı'dan talep edilen ve Sigortalı tarafından 
Sigortacı'ya işbu poliçede belirtilen süre ve koşullar altında yazılı olarak 
bildirilen taleplerdir. 

  
İlişkili Tazminat Talebi
Aşağıda tanımlanan ilişkili tazminat talebi tek bir olay olarak addedilecektir ve 
hasar tarihi zararın oluşumu itibariyle tek bir eylemden kaynaklanan ve 
Sigortalıya karşı yazılı olarak yapılmış tazminat taleplerinin ilkine ait tarih 
olacaktır. 
İlişkili tazminat talebi aşağıdaki gibi tanımlanacaktır: 
· İhmal, hata veya kusur sonucu gerçekleşen zararlara ilişkin tüm tazminat 

talepleri; aynı veya benzer nedenden kaynaklanan ve yasal veya mali 
açıdan bağlantılı olan birden fazla eylem, tek bir ihmal, kusur veya 
hata olarak addedilecektir. 

· Daha önce bildirilen bir talepte öne sürülen gerekçelerden kaynaklanan, 
kaynaklandığı iddia edilen ve bunlara dayalı veya atfedilebilir olan 
sonradan yapılmış herhangi bir tazminat talebi ve/veya 

· Aynı zarara neden olacak şekilde ihmal edilen veya teşebbüs edilen birden 
fazla eylem ve/veya  

· Bir poliçede aynı eylemlerden kaynaklanacak şekilde sigortalı olarak 
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belirtilen birden fazla sorumlu kişiye karşı öne sürülen tazminat talebi. 
· Aynı neden veya tek bir kusurlu fiil ya da devam eden, tekrarlanan veya 

ilgili kusurlu fiiller dizisinden meydana gelen, bunlara dayalı veya 
atfedilebilir olan bir talep veya talepler işbu poliçenin kapsamı 
doğrultusunda tek bir tazminat talebi olarak değerlendirilecektir.

  
Seri Hasarlar Klozu 
Sigortacının bir olay ya da asli bir olay nedeniyle ortaya çıkan tüm seri olaylar 
için ödemekle yükümlü olduğu toplam tazminat tutarı poliçede belirtilen 
teminat limitini aşmayacaktır. 
Aşağıda verilen tanım doğrultusundaki talepler seri hasar olarak kabul edilir 
ve meydana gelmesi halinde, poliçe teminatı kapsamında tek bir hasarın 
meydana geldiği kabul edilecektir. Bu hasar serisine ait hasar tarihi olarak, ilk 
talebin sigortalıya yazılı olarak ihbar edildiği tarih esas alınacaktır. 
a) tek bir hata, ihmal veya kusur neticesinde veya onun sonucu olarak 

meydana gelen kayıplara ilişkin yapılan hasar talepleri ve diğer yasal 
sorumlulukları tek bir hata, ihmal veya kusur olarak kabul edilir. 

b) tek bir hata, ihmal veya kusur neticesinde veya onun sonucu olarak, birden 
fazla kişiler ve/veya kurumlar tarafından yapılan talepler tek hasar talebini 
olarak değerlendirilir tek bir hata, ihmal veya kusur olarak kabul edilir. 

  
Zarar
Sigortalı'nın hizmet verdiği müşterilerinin ödemekle yükümlü kaldığı idari para 
cezası, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı temerrüt cezası veya 
temerrüt faizi dâhil olmak üzere Tazminat ve Savunma Giderleri anlamına 
gelmektedir. Poliçe kapsamına olan bir hata nedeniyle zamanında ödenmesi 
gereken ancak ödenmeye meblağın yasal işletim faizi her hâlükârda toplam 
zarar miktarından tenzil edilerek gerçek zarar miktarı hesap edilir. 
"Zarar" terimi aşağıdakileri ifade etmemektedir ve bunlar işbu poliçe 
kapsamında değildir:
· Adli cezalar 
· Tazminatın birkaç katı veya örnek teşkil etmesi amacıyla verilen veya 

herhangi bir hasar karşılığı olmayan tazminatlar 
· Mahkeme kararlarına göre alınan tedbirlerin veya konusu para olmayan 

icra emirlerinin yerine getirilmesi için yapılması gereken her türlü maliyet 
ve masraflar 

· Hukuken sigorta edilemez olan her menfaat 
· Önleyici veya parasal olmayan yardımlar ve bu yardımlardan kaynaklanan 

masraf ve giderler;
· Herhangi bir Sigortalı tarafından karşılanan maaş, ek ödeme, gider ya 
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da masraflar.
· Vergi Aslı: Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi 

tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi kaybı 
(vergi aslı) teminat haricidir. Ancak Sigortalı'nın hatası nedeniyle ortaya 
çıkan ve eğer hata olmasaydı uygulanmayacak veya ödenmek zorunda 
olunmayacak vergiler teminat kapsamındadır. 

· Tazminat olarak ödenecek tutar, her hâlükârda poliçede yazılı limitlerle 
sınırlı olmak kaydıyla; sigortalının kusuru nedeniyle devletin uğradığı vergi 
kaybı miktarının 1 katını geçemez.  

  
2. Toplam Sorumluluk Sınırı

Sigortacı tarafından işbu poliçe kapsamında herhangi bir tazminat dönemi 
içerisinde yapılan tüm taleplerle ilgili olarak yapılacak tüm tazminat gider ve 
harcamalar için ödenecek toplam tutarlar, zeyilname ve detaylara ilişkin 
açıklamalarda belirtilen toplam sorumluluk limitlerini aşmayacaktır. 
Mesleki Sorumluluğa, Ek Teminatlara ve Savunma Giderlerine ilişkin limitler 
bu tutarın bir parçasıdır ve mahkeme kararları veya sulh ödemeleri için var 
olan Sorumluluk Limitini azaltacaktır. Ek Bildirim Süresi içerisindeki bir 
döneme ilişkin Sorumluluk Sınırı, Poliçe Süresi içerisindeki Sorumluluk 
Sınırının bir parçasıdır ve buna ek değildir. İşbu poliçeye birden fazla 
Sigortalının dâhil edilmesi, Sigortacı tarafından işbu poliçe kapsamında 
ödenecek olan toplam tutarı arttırmayacaktır. 

  
III. Teminatlar 

İşbu poliçe kapsamındaki tüm teminatlar sadece, Geriye Yürürlük tarihinden sonra 
ve poliçe süresi içinde gerçekleştirilen hatalı mesleki faaliyet sebebiyle, poliçe 
süresi veya Ek Bildirim Süresi içerisinde sigortalıya karşı yapılan ve poliçe süresi 
veya Ek Bildirim süresi içerisinde yazılı olarak Sigortacıya bildirilen talepler için 
verilmektedir. 
  
1. Mesleki Sorumluluk

Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve 
kusurlu fiillerden dolayı Üçüncü Şahıs'lar tarafından Talep edilen Tazminat'ı 
Sigortalı adına ödeyecektir. Mesleki hizmetin yerine getirilememesi, Mesleki 
Hizmet ifa edilirken yapılan hata veya ihmaller anlamına gelmektedir. 

  
2. Savunma

Sigortacı Teminatlar veya Ek Teminatlar kapsamında işbu poliçenin 
geçerli olduğu her türlü Talebe karşı savunma yapma hakkına sahiptir. 
Sigortacı bu Talebe karşı savunma yapılması esnasında meydana gelen 
Savunma Giderlerini ödeyecektir. 
Sigortacı, hatalı veya kusurlu fiilin ilk olarak Geriye Yürürlük tarihinden 
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sonraki mesleki hizmetler ile ilgili olarak meydana geldiği ve mevcut hizmet 
sözleşmesi kapsamında Mesleki Hizmetlerin verilmesi veya verilememesi 
nedeniyle meydana geldiği sürece ödeme yükümlülüğüne sahip olacaktır. 
Sigortacı, Geriye Yürürlük tarihinden önce veya poliçe vadesinden 
sonra ifa edilmiş mesleki hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir Tazminat 
ödemesi yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.  
Savunma Masrafları, Sigortalı tarafından veya onun adına her türlü Talep'in 
araştırılması, savunması, tespiti, uzlaşması veya temyizi ya da diğer itiraz 
yolları ile ilgili olarak tahakkuk eden makul orandaki her türlü ücret, maliye 
veya masraflar demektir. Savunma masrafları Sigortalının herhangi bir 
genel masrafını veya Sigortalının zamanının maliyeti olarak karşılığını 
içermeyecektir. 
Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması 
sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar toplam sorumluluk sınırının 
%10'u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek 
olan toplam miktar 100.000 TL limiti geçmeyecektir. 

  
IV. Ek Teminatlar 

1. Yargılama Giderleri
"Yargılama Giderleri", ilgili konuda soruşturma veya yargılama yapma 
yetkisine sahip bir resmi veya mesleki kuruluş tarafından Sigortalıya karşı 
başlatılan herhangi bir davanın soruşturulması, buna karşı savunma 
yapılması, çözümlenmesi veya itirazda bulunma ile ilgili olarak Sigortalı 
tarafından veya Sigortalı namına yapılan tüm makul ücret, masraf ve giderleri 
içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu Ek Teminat toplam sorumluluk sınırının 
%10'u kadar limite tabi olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek 
olan toplam miktar 100.000 TL limiti geçmeyecektir. 

  
2. Ek Bildirim Süresi

Prim ödemesi yapılmaması veya işbu poliçe koşullarının ihlal edilmesi 
dışında herhangi bir nedenle işbu poliçenin Sigortacı tarafından iptal edilmesi 
veya yenilememesi durumunda, Sigorta Ettirenin iptal veya sona erme 
tarihinden sonra 30 günlük bir süre boyunca Sigortalıya karşı yapılan teminat 
dâhilindeki zararın oluşumu itibariyle tek bir eylemden kaynaklanan zararın 
oluşumu itibariyle tek bir eylemden kaynaklanan ilk talep ile ilgili olarak 
bildirimde bulunma hakkı olacaktır. Ek bildirim süresi Geriye Yürürlük 
Tarihinden önce ya da poliçe vadesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen 
hatalı ya da kusurlu eylemler için geçerli olmayacaktır.  

  
3. Kayıp Belgeler
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Üçüncü Taraf Belgeleri ile ilgili olarak: 
(i) Sigortalının yasal olarak sorumlu olduğu ve
(ii) Poliçe Süresi içerisinde imha edilmiş, hasar görmüş, kaybolmuş, 
tahrif edilmiş, silinmiş veya Mesleki Hizmetlerin ifası veya ifa edilememesi 
nedeniyle unutulan belgeler, 

Aşağıdaki koşullara bağlı olmak üzere, teminata bu Belgelerin değiştirilmesi 
veya düzeltilmesi için Sigortalı tarafından yapılacak masraf ve giderler dâhil 
olacaktır: 

(a) Kayıp veya zararın Belgeler taşınırken veya Sigortalı veya 
Sigortalının bunları emanet ettiği herhangi bir kişinin koruması altında 
iken meydana gelmesi; 
(b) Kaybedilen veya unutulan Belgelerin Sigortalı tarafından veya 
onun namına özenli ve kapsamlı bir şekilde aranmış olması;
(c) Bu masraf ve giderlere ilişkin herhangi bir tazminat talebinin miktarı 
Sigortalının rızası ile Sigortacı tarafından görevlendirilecek olan yetkili 
bir kişinin onayına tabi olarak masrafa ilişkin kanıtlarla desteklenecektir; 
ve
(d) Sigortalı, aşınma, yırtılma, eskime ve/ veya zaman içinde bozulma, 
güve veya kemirgenler ya da Sigortalının kontrolü dışındaki diğer 
nedenlerden kaynaklanan herhangi bir tazminat talebinden sorumlu 
olmayacaktır.

Bu Ek Teminat toplam sorumluluk sınırının %10'u kadar limite tabi 
olacaktır ve bu ek teminat kapsamında ödenecek olan toplam miktar 
100.000 TL'lik limiti geçmeyecektir. İşbu Ek Teminat kapsamında olan her 
bir Talep için yukarıda bahsedilen muafiyet yerine 2.000 TL tutarında ayrı 
bir muafiyet uygulanacaktır. 

  
V. Muafiyet 

Sigortacı, işbu poliçe kapsamındaki tüm talepler ile ilgili olarak, muafiyeti aşan 
kısmından sorumludur. Aynı kusurlu ya da hatalı fiilden kaynaklanan tüm 
tazminat taleplerine tek bir muafiyet uygulanacaktır. Sigortacı kendi yegâne ve 
mutlak takdirine bağlı olarak muafiyetin tamamı veya herhangi bir kısmını avans 
olarak verebilir ve bu durumda ilgili tutarlar Sigortacı tarafından talep edildiği 
takdirde, Sigortalılar tarafından Sigortacıya geri ödenecektir. 

  
VI. İstisnalar 
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İşbu poliçe aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir talebi kapsamamaktadır: 
1. Yerel mevzuat ve etik kurallar kapsamında bir muhasebeci/denetçinin 

mesleki hizmetlerinin dışında gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler ile ilgili 
herhangi bir ihmal, hata veya kusur;

2. Mesleki Hizmetlerin ifasına ilişkin maliyetin doğru bir şekilde belirlenmesi 
konusunda Sigortalı veya Sigortalı adına hareket eden farklı bir tarafın 
herhangi bir kusurundan kaynaklanan, buna dayalı veya atfedilebilir olan 
herhangi bir maliyet takdiri;

3. Her türlü yatırım tavsiyesi, gönüllü olsun veya olmasın finansal, 
gayrimenkullere ve diğer ticari hususlara ilişkin olarak yapılan herhangi bir 
düzenleme veya tavsiye; talebin vergi konusunda yanlış bilgi 
verilmesinden kaynaklanması durumunda geçerli olmayacaktır;

4. Her türlü maliyetlere ilişkin gerçekçi bir tahmin yapılamamasından 
kaynaklanan, bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan durumlar;

5. Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile 
ödenen vergi tutarı arasında farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) 
teminat dışındadır. Mükellefin, vergi denetmenleri tarafından incelenmesi 
sonucu vergi inceleme raporunda Sigortalı'ya, açıkça sorumluluk 
yüklenmemesi veya vergi inceleme raporu sonucunda tebliğ edilen bir ceza 
olmaması halinde vergi aslı; 

6. İş kazası bildirgesinin zamanında ya da hiç verilememesinden kaynaklı 
hasarlar; 

7. Sigortalının özel şirketler, kulüpler, derneklerin Yönetim Kurulu veya 
Denetleme Kurulu başkanı ya da üyesi olarak veya bunların yasal yöneticisi 
olarak yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan talepler; 

8. Basın yayın yoluyla iftira, sözlü hakaret;
9. Sigortalının ödeme aczine düşmesi veya iflası;
10. Sahip olunan veya alınan paranın kaynağının mali ve hukuki olarak

açıklanamaması;
11. İşbu poliçenin başlangıç süresinden önce veya sonra yapılan; ya da işbu 

poliçenin başlangıç tarihi itibariyle, makul çerçevede Sigortalı tarafından bir 
talebe sebebiyet verebileceği beklenen herhangi bir koşuldan kaynaklanan, 
buna dayalı veya atfedilebilir olan geçmiş talep veya olaylar;
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12. Yazılım veya donanım danışmanlığı ya da hizmetleri ile ilgili olan her türlü 
faaliyet (danışmanlık, müşavirlik vs.);

13. Patentler, telif hakları, ticaret unvanları, ticari markalar ya da tescil edilmiş 
tasarımlara ilişkin hakların ihlal edilmesi;

14. Sigortalı veya çalışanları tarafından gerçekleştirilen kasıtlı eylemler, 
sahtekârlık, kötü amaçlı eylemler, suç ve yasalara aykırı eylemler ile 
bunlardan kaynaklanan yaralanma, mal hasarı veya tüm dolaylı zararlar;

15. Hava, su veya toprak kirliliğinin neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya da 
bunlardan meydana gelen doğrudan veya dolaylı maddi kayıplar;

16. Savaş, istila, yabancı düşmanların faaliyetleri, düşmanlık (savaş ilan edilmiş 
olsun veya olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, başkaldırı, sıkıyönetim, 
askeri veya zorla güç uygulama sonucu meydana gelen olaylar;

17. Sigortanın konusu bölümünde belirtilen kapsam haricinde, tazminat 
miktarının artması ile sonuçlanan ceza, para cezası, disiplin cezaları 
veya ilişkili diğer zararlar;

18. Sözleşme Sorumluluğu ve Performans Garantileri: normal koşullar altında, 
verilen profesyonel hizmetlerden beklenen beceri ve özenin gösterilmesi 
sorumluluğunun dışındaki herhangi bir sözleşme yükümlülüğü veya farklı 
herhangi bir sorumluluktan kaynaklanan, bunlara dayalı veya atfedilebilir olan 
tüm sözleşme yükümlülükleri veya ifa taahhütleri; garanti veya teminat ya da 
gecikme veya ifa etmeme durumunu Sigortalının Görevi İhmalinden 
kaynaklanmadığı sürece, herhangi bir Profesyonel Hizmetin yerine 
getirilmemesi ya da tamamlanmaması veya gecikme yaşanması;

19. İşbu poliçedeki Sigortalılar tarafından birbirlerine karşı veya 
· Sigortalının ortak, danışman, çalışan veya akraba (3. Derece dahil) 

olduğu, 
· Sigortalının sahibi olduğu, kontrol ettiği, işlettiği veya yönettiği bir tarafça 

yapılan talepler; 
20. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya kaynaklı her türlü risk ve 

sorumluluklar;
21. Türkiye dışındaki mahkemelere yapılan başvurular;
22. Asbest kaynaklı her türlü sorumluluklar.

  
VII. Genel Hükümler 
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Poliçe ve zeyilnameler tek bir sözleşme olarak değerlendirilecek ve işbu poliçe 
veya zeyilnamelerin herhangi bir kısmında özel bir anlam atfedilmiş olan herhangi 
bir kelime veya ifade kullanıldığı diğer yerlerde de aynı anlamı ifade edecektir.  
İşbu poliçe kapsamında tazminat talebine neden olabilecek herhangi bir olay veya 
koşul söz konusu olduğunda, Sigortalı Sigortacıya derhal yazılı bildirimde 
bulunacaktır. Sigortalı'nın ilk kez karşılaştığı bir talebi haberdar olduğu anda 
derhal sigortacıya yazılı olarak bildirmesi, Sigortacı'nın işbu poliçedeki 
yükümlülüklerinin bir ön şartıdır. Bütün bildirimler yazılı veya faks yolu ile olacak 
ve aşağıda belirtilen adrese, bölge müdürlüklerine veya sigorta sözleşmesine 
aracılık eden sigorta acentesine ya da brokerine gönderilecektir. 
Sompo Japan Sigorta A.Ş. Oto Dışı Hasar Departmanı 
Cumhuriyet Cad. No: 10 Acarlar İş Merkezi C Blok Kat: -1 
34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul Türkiye 

Telefon : 0850 250 81 81 
Fax : 0216 538 62 93- 90 
E-posta : hasarevrak@sompojapan.com.tr 
E-posta : calldestek@sompojapan.com.tr

  
Ek Bildirim Süresine ilişkin şartların sağlanması ve poliçe teminatları dâhilindeki bir 
Talep ile ilgili olarak; poliçede belirtilen vadenin sonra ermesinden itibaren 30 gün 
içinde yapılan bildirimler, bu poliçenin kapsamı doğrultusunda, geçerlilik süresi 
içerisinde yapılmış addedilecektir.  
Prim ödemesi yapılmaması veya işbu poliçe koşullarının ihlal edilmesi dışında 
herhangi bir nedenle işbu poliçenin Sigortacı tarafından iptal edilmesi veya 
yenilememesi durumunda, Sigorta Ettirenin iptal veya sona erme tarihinden sonra 
30 günlük bir süre boyunca Sigortalıya karşı yapılan teminat dâhilindeki ilk talep ile 
ilgili olarak bildirimde bulunma hakkı olacaktır.  
1. Sigortalı, tazminat kapsamında olan herhangi bir talep ile ilgili olarak, 

Sigortacının, Sigortalı adına savunma ve/veya anlaşma sürecini devralarak, 
yönetmesi adına önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir sorumluluk 
üstlenmeyecek, anlaşma veya ödeme yapmayacak ya da ödeme yapma 
vaadinde bulunmayacak veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir masraf ya da 
gider yapmayacaktır. Sigortalı Sigortacının bu amaçla ihtiyaç duyabileceği 
tüm bilgi ve yardımı sağlayacaktır. Sigortacı'nın Sigortalı'nın onayı ile bir 
talebe karşı savunma veya sulhen anlaşmaya gitmeyi seçtiği ve bunu yazılı 
olarak bildirdiği durumlar dışında, Sigortalı kendisine karşı yapılan her 
türlü talebe karşı kendini savunmak ve süresi içerisinde gerekli itirazları 
yapmakla yükümlüdür. Bunlarla birlikte sigortalı talebe konu olabilecek bir 
konu ile ilgili Sigortacı'dan bilgi edinme hakkına sahiptir.

Sigortalı herhangi bir taleple ilgili olarak, Sigortacının onayı olmaksızın 
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anlaşma yapmayacaktır. Ancak, Sigortalının Sigortacı tarafından önerilen 
herhangi bir anlaşmaya onay vermeyi reddetmesi ve davaya itiraz etmeyi 
veya devam etmeyi tercih etmesi durumunda, Sigortacının sorumluluğu 
anlaşmaya varılması halinde ödenecek tazminatla sınırlı olacaktır ve 
Sigortalının ret tarihine kadar Sigortacının rızası doğrultusunda yapılmış 
olan tüm masraf ve giderlerin toplamını aşmayacaktır. 

2. Poliçede geriye dönük yürürlük tarihi belirtilmiş olması durumunda, bu sigorta 
söz konusu Geriye Yürürlük tarihinden önce yapılan veya yapıldığı iddia 
edilen ihmal, hata veya kusur nedeniyle Sigortalıya karşı yapılan talepler için 
geçerli olmayacaktır.

3. Sigortalı:
a) Profesyonel hizmetleri tanımlayan doğru kayıtlar tutacaktır ve 

herhangi bir taleple ilgili olmaları durumunda bu kayıtlar Sigortacı 
veya onun usulünce yetki verilmiş temsilcilerinin incelemesi için hazır 
bulundurulacaktır,

b) Sigortacıya ve onların usulünce yetki verilmiş temsilcilerine 
Sigortacının ihtiyaç duyabileceği bilgi, yardım ve imzalı belgeleri 
verecektir ve 

c) Sigortacıdan herhangi bir ücret talep etmeksizin her türlü talebe karşı 
yapılan savunmada yardımcı olacaktır;

4. Sigortalı ve Sigortacı arasında herhangi bir ihtilaf meydana gelmesi 
durumunda, işbu poliçe  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir 
ve tüm ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından 
çözümlenecektir.

5. İşbu sigorta kapsamında herhangi bir taleple ilgili herhangi bir ödeme 
yapılması durumunda, Sigortalının bunlarla ilgili her türlü rücu hakkı 
Sigortacıya devredilecektir.

6. Sigortalının miktar veya diğer konularda yanlış ya da hileli olduğunu bilerek 
bir tazminat talebinde bulunması durumunda, işbu Sözleşme başlangıcından 
itibaren geçersiz olacaktır.

7. İşbu poliçe kapsamı dâhilindeki sorumluluk limiti üzerinde ihtiyari bir sigorta 
bulunmaması halinde, aksi kanunlarda belirtilmedikçe, işbu poliçe ile verilen 
teminat, şayet söz konusu ise daha önce yapılan geçerli sorumluluk 
sigortasının sağladığı sorumluluk limitinin üstündeki kısım için söz konusu 
olacaktır.

8. İşbu poliçe kapsamında verilen tazminat sadece aşağıdakilerle sınırlıdır:
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a) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından verilen veya o mahkemeden 
alınan bir karardan kaynaklanan tazminatlar, 

b) Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan ve karşılanabilir olan ücret, masraf ve 
yasal giderler.

9. Fesih veya İptal süreçleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Mesleki 
Sorumluluk Genel Şartları hükümleri uygulanır. 

10. İşbu sigortanın Sigortalı tarafından feshedilmesi durumunda, Sigortacı primin 
vade sonuna kadar kalan kısmını gün esaslı (Pro-Rata ilkesine göre) olarak 
hesaplayarak iade edecektir.  
İşbu sigortanın primin ödenmemesi veya sözleşmenin Sigortalı tarafından 
ihlal edilmesinden farklı bir nedenle Sigortacı tarafından feshedilmesi 
durumunda, Sigortacı primin kalan kısmını gün esaslı olarak hesaplayarak 
(Pro-Rata ilkesine göre) iade edecektir. 

11. Kazanılmamış olan primin ödenmesi veya verilmesi Sigortacı tarafından fesih 
için bir ön koşul olmayacaktır ancak bu ödeme mümkün olan en kısa süre 
içerisinde yapılacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 1435. maddesine istinaden Sigortalı/Sigorta Ettiren 
sözleşmenin kurulması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli 
hususları Sigortacı'ya bildirmekle yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu'nun 
1439. maddesine istinaden Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş 
veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, Sigortacı 1440. maddede belirtilen 
süre (15 gün) içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. Türk 
Ticaret Kanunu'nun 1445. maddesine istinaden Sigortacı Sözleşmenin süresi 
içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut şartların ağırlaşması olasılığını 
ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların 
varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi 
feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın sekiz gün içinde kabul 
edilmemesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır.  

13. Hasar tazminatı sigortacının onayı ile hasarın niteliğine göre aynen veya 
nakden ödenebilir. 

14. Sigorta Ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin 
yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel 
olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının 
korunabilmesi için alacağı makul önemlere ait makul masraflar ancak 
sigortacıdan alınacak yazılı ön onay ile tazmin edilecektir. 

15. Sigortalı masraflarını karşılama suretiyle aşağıdakileri üstlenecektir: 
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(1) Sigortacı'ya bütün makul desteği sağlayacak ve her türlü Talep'in 
savunulmasında Sigortacı tarafından önerilen avukata gerekli olan yetkileri 
verecek, rücuen ve müşterek sorumluluklardan tazmin edilmesi de dâhil 
olmak üzere her türlü işbirliğini yapacak, 

(2) İşbu poliçe dolayısıyla herhangi bir Zarar oluşmasını önlemek ya da 
azaltmak üzere gerekli özeni gösterecek ve tüm gerekli işlemleri yapacaktır 
ve yapılmasına ona verecektir. 

(3) Sigortacı'nın işbu poliçe kapsamında Zarar'la ilgili herhangi bir araştırma 
yapması veya Sigortacı'nın sorumluluğu tespit etmesi ile ilgili makul olarak 
talep edebileceği tüm bilgileri ve desteği sağlayacaktır. 

  
Otomatik yenileme klozu 
İşbu poliçe, aşağıdaki koşul ve şartların her birinin eksiksiz olarak sağlanması 
durumunda; yenileme takdiri sigortacıda olmak üzere; poliçe bitiş tarihinden 
itibaren otomatik olarak yenilenecektir. 

1. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın herhangi bir poliçe döneminde ve 
poliçe dönemi öncesinde herhangi bir hasarının olmaması, 

2. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın hasar neden olabilecek herhangi bir 
durumdan, sözleşme kurulmadan önce haberinin olmaması, 

3. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın yılsonu itibariyle tamamlanmış yıl 
cirosunun 250.000 TL'yi geçmemesi 

4. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın halka açık şirketlere ve finansal 
kurumlar hizmet vermemesi, 

5. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın bağımsız denetim hizmeti 
vermemesi, 

6. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın kurumsal finansman hizmeti 
vermemesi, 

7. Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın şirket satın alma, birleşme, devir 
hizmeti vermemesi 

Poliçenizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyor iseniz; yetkili sigorta aracınız 
ile görüşüp, poliçe başlangıç tarihini takip eden 30 gün içerisinde poliçenizi 
mebdeinden iptal edebilirsiniz. 
Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın yukarıdaki şartları sağlamadığı durumda işbu 
poliçe otomatik olarak yenilenmez. Bu şartların herhangi birinin sağlanmadığı veya 
yerine getirilmediği durumlarda poliçe, otomatik olarak yenilenmeyecektir. Sigorta 
Ettiren veya Sigortalı'nın bu şartları yerine getirmediği veya sağlamadığı 
durumlarda Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın, bu bilgiyi hemen Sigortacı'ya 
bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde ve bu yükümlülüğün ihlali halinde; işbu poliçe, 
hiçbir şekilde bu şartlarda belirtilen husus ve olaylardan kaynaklanan, bu hususları 
ilgilendiren ve onlara bağlı olan herhangi bir hasar talebine teminat 
sağlamamaktadır ve buna dayanarak Sigortacı'nın herhangi bir ödeme yapma 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Otomatik yenilemelerde, sınırlı olmamakta birlikte 
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aşağıdaki hükümler çerçevesinden işlem yapılacaktır. 
TTK 1435. Maddesine istinaden Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın sözleşmenin 
kurulması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları Sigortacı'ya 
bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı'ya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen 
hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını 
gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı ya da sözlı 
olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 
TTK 1439. Maddesine istinaden Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş 
veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı 1440. Maddede belirtilen süre (15 
gün) içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının 
sekiz gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden caymış kabul olunur. 
Önemli bir hususun Sigorta Ettiren veya Sigortalı'nın kusuru sonucu öğrenilmemiş 
olması veya Sigorta Ettiren veya Sigortalı tarafından önemli sayılmaması durumu 
değiştirmez. 
TTK 1445. Maddesine istinaden Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun 
gerçekleşmesi veya mevcut şartların ağırlaşması olasılığını ya da sözleşmede 
riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, 
bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farklı isteyebilir. 
Farkın sekiz gün içinde kabul edilmemesi halinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 
Yukarıda belirtilen hususlar riziko ağırlaşması olarak kabul edilen olayların içinde 
yer almaktadır. 

  
VIII. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 

A. SİGORTANIN KAPSAMI 
A.1. Sigortanın 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 
sürülebilecektaleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin 
makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden 
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 
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kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu 
da karşılar. 

  
A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı 
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.3. Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır: 
a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile 
tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat 
talepleri, 
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür 
olay ile davranışları; 
c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken 
alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda 
meydana gelen olaylar. 

  
A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri 
ve Ödemeler 
A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 
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. 
A.4.2  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri 
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; 
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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 birparçasının 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 dâhil) 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. 
A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler 
a) İdarî ve adlî para cezaları dâhil 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. 
A.5.  Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi 
kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 
12.00'de sona erer. 

  
B. ZARAR VE TAZMİNAT 
B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi 
Sözleşmenin; 
- A.1.'in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme 
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süresi içinde yürüttüğü mesleki  
faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden 
itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,          
- A.1.'in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak 
kaydıyla sözleşme yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana 
gelen olaya bağlı olarak; 
a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı 
tarafından ödeme yapılması veya, 
b) Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki 
sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle, 
c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan 
kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko 
gerçekleşmiş olur. 
B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri 
Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya 
bildirmek, 
b) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, derhal sigortacıya 
ihbar etmek, 
c) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, 
azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her türlü önlemi almak ve bu 
amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili 
makul talimatlara uymak, 
ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar 
altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülüğü ve miktarı 
ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri 
makul sürede vermek, 
d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında
kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı
derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak 
almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin 
sigortacıya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya 
bildirmek.
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B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri 
B.3.1. Giderlerin Ödenmesi 
Sigortacı, zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının 
korunmasına yönelik sigortalının yaptığı makul giderleri, bunlar faydasız kalmış 
olsalar bile, sigorta tazminatından ayrı olarak tazmin eder. Sigortacı, sigorta 
ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanması amacıyla gerekli tutarı avans olarak 
ödemek zorundadır. 
B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi 
Sigortacı, sigortalının talebi üzerine, tazminat talebine ilişkin giderler için avans 
vermek zorundadır. 
B.3.3 Tazminatın Ödenmesi  
Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi 
belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır. 
Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin 
sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve 
her hâlde rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından kırkbeş gün 
sonra muaccel olur. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme 
gecikmişse süre işlemez. 
Araştırmalar, rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından ya da zarar 
görenin doğrudan sigortacıya başvurmasından başlayarak üç ay içinde 
tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan mahsup edilmek üzere, tarafların 
mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz 
sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans 
olarak öder. 
Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. 
Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme 
hükümleri geçersizdir. 
Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının 
sorumluluğu sona erer. 
B.3.4. Sigortalıya Yardım 
Sigortacı, sigortalı tarafından usulüne uygun olarak bildirimde bulunulması ya da 
zarar gören tarafından kendisine doğrudan talepte bulunulmasından itibaren beş 
gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat 
sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin 
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gerçekleştirilip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı 
üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir. Bu ürenin sonuna kadar yapılması 
zorunlu işlemleri sigortalı yürütür. Sigortacı yaptığı işlemlerde sigortalının hak ve 
menfaatlerini gözetir. 
Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı öder. 
Ancak, sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, 
bildirimden itibaren on beş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı 
geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz. 
B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı 
Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar 
görenden bilgi isteyebilir.  
Zarar gören, sağlanması ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili 
tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa 
uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, 
sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödemek zorunda 
kalacağı miktarla sınırlıdır. 
B.4. Halefiyet 
Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer. 
B.5. Doğrudan Dava Hakkı 
Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, 
sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan 
sigortacıdan isteyebilir. 

  
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması 
Sigortacının sorumluluğu, primin ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, 
primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının 
sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır. 
C.2. Sigortalı veSigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan 
Yükümlülüğü 
Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm 
önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, 
eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını 
gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü 
olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 
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Sigortacı sigorta ettirene, soru listesi vermişse, listedeki sorular dışındaki 
hususlarda sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren 
önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun. 
Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu 
takdirde, sigortacı on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı 
isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, 
sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli hususun sigorta ettirenin kusuru 
sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması 
durumu değiştirmez. Ancak, bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da 
olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan 
yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat 
yükü sigorta ettirene aittir. 
Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse 
veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da sorularından 
bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz. 
Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait 
primlere hak kazanır. 
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü 
ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine 
etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. 
Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile 
gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat ödeme borcu 
ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim 
arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını öder. 
C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü 
Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan 
rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici 
davranış ve işlemlerde bulunamaz. 
Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı 
veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken 
açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri 
gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu öğrendiği 
tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 
Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut 
durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul 
edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde 
sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul 
edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Meğerki, rizikonun artmasına, 
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sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay 
veya insanî bir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın. 
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan 
yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi 
feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır. 
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve 
değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı takdirde, söz 
konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek 
nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin 
kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı 
varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı ödenmez. 
Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı 
dikkate alarak sigorta tazminatını öder. 
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan 
yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, sözleşmeyi feshetse bile, 
değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır. 
Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için 
verilen süre içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi 
hâlinde, sigorta tazminatı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oran 
dikkate alınarak hesaplanır. 
C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu 
Sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, 
sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının bilgisi ve davranışı da dikkate alınır. 
C.5. Tebliğ ve İhbarlar 
Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta 
sözleşmesi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye yapılır. 
Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene 
karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü 
mektupla yapılır. 
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de 
taahhütlü mektup hükmündedir. 
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, 
sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. 
C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması  
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Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu  
I. Kapsam
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Koşullarına dayalı olarak verilen bu 

madde uyarınca, sigortacı sözleşme hükümlerine ve üzerinde anlaşmaya 
varılması durumunda poliçede belirtilen limitlere tabi olmak üzere poliçede 
belirtilen profesyonel faaliyetlerin yürütülmesi esnasında sigortalı tarafından verilen 

Sigorta sözleşmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, 
sigortacının iflası, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden cayılma hâllerinde son bulur. 
Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin son 
bulması durumunda işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade olunur. 
C.7. Özel Fesih Nedenleri
Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin 
yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. 
Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal 
edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, 
bu olguları öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir. 
Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan 
sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu 
istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi 
feshedebilir. 
C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması 
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla 
sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından 
doğacak zararlardan sorumludur. 
C.9. Zamanaşımı 
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten 
başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her hâlde rizikonun 
gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
C.10. Klozlar  ve Özel Şartlar 
Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler 
içerebilir.   
Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar 
kararlaştırabilir. 
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zararlardan dolayı aşağıdakiler için ödenecek tazminatları kapsamaktadır: 
a) Mahkeme masrafları (savunma giderleri) ve avukat ücretleri, 
b) Sigortalının müşterek sorumluluğunda ödenecek olan Sosyal Sigorta 

Primleri, vergi, vergi cezaları, temerrüt cezası veya temerrüt faizi, 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları Madde "B.1 Riskin Meydana 

Gelmesi" hükümlerinde iki yıl olarak belirlenen süre işbu kloz kapsamında teminat 
altına alınan profesyonel faaliyet için beş yıl olacaktır. Ancak taraflar, daha uzun 
bir süre üzerinde anlaşmaya varabilecektir. 

  
II.             Teminata Dâhil Olmayan Olaylar 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Koşulları Madde "A.2 Teminata Dahil 

Olmayan Olaylar" hükümlerine halel getirmeksizin, ticari ve endüstriyel sırların 
korunamaması veya bu sırların kötü amaçla kullanılmasından kaynaklanan 
zararlar teminat kapsamında değildir. 

  
III. Aksi Belirtilmediği Sürece Teminata Dâhil Olmayan Zararlara 

İlişkin Talepler 
Mesleki Sorumluluk Sigortasının Genel Koşulları Madde "A.4 Aksi 

Belirtilmediği Sürece Teminata Dâhil Olmayan Olaylar, Tazminat Talepleri ve 
Ödemeler" halel getirmeksizin, aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece 
aşağıdakiler teminata dâhil edilmeyecektir: 

1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının dışındaki bir kanun kapsamında yapılan 
tazminat başvuruları,

2. Sigortalının sorumluluğunda olan kişilerin kasıtlı fiillerinden kaynaklanan 
zararlara ilişkin tazminat talepleri, 

3. Güncel mevzuat ve yönetmelikler kapsamında gerekli olan resmi 
belgelerin usulünce verilmemesinden kaynaklanan tazminat talepleri,

4. Yazılım veya donanım ile ilgili her türlü yorum veya tavsiyeden 
kaynaklanan tazminat talepleri, 

5. Sigortalı tarafından kayyum veya benzeri bir unvan altında yürütülen 
faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,

  
IX. Hasar Evrakları 
Mesleki Sorumluluk ile ilgili hasar durumunda Sigortalıdan istenilen evraklar 

1. Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe 
numaranız/dosya numaranız ve irtibat bilgilerinizi içeren detaylı beyanınız, 
vergi levhanız ve imza sirkünüz. Hatayı ilk fark eden kişinin beyanı ve eğer 
ilgili kişi çalışanınız ise ofisinizde çalıştığına dair SGK kaydı, 

2. Vergi dairesi ve bağlı bulunulan odaya verilen mükellef listesinin kopyası, 
3. Hasara konu olan işlem ile ilgili mükellefinizin detaylı beyanı, ticaret sicil 

kaydı örneği, vergi levhası ve imza sirküleri, 
4. Hasara konu olan işlem ile ilgili olarak mükellef tarafından yapılması gerekli 
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bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası, (üzerinde tarih 
ibaresinin yer aldığı faks, e-posta veya güncel tutulan evrak teslim defteri 
zorunluluğu söz konusu olup mükellefiniz tarafından sözlü beyan ile veya 
taraflar arasında tanzim edilmiş evrak teslimine ilişkin adi yazılı belge, 
sorumluluğu ispata yarar evrak olarak nitelendirilmeyecektir.) 

5. Sigortalı ile hasara konu mükellef arasında yapılmış olan Denetim ve Tasdik 
Sözleşmesi kopyası veya Meslek Mensubunca hizmet karşılığı kesilen 
hizmet fatura kopyası, 

6. Hatalı kayıt yapılan veya unutulan evrakla ya da faturalar ile hatalı kaydın 
işlendiği tüm defterlerin kopyası, 

7. Cezaya konu olan resmi makamlar tarafından tebliğ edilen dilekçeler, dava 
sonucunu bildirir mahkeme kararı 

8. Ödeme için bank bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, 
IBAN Numarası) imza ya da kaşe/imza'lı beyan, (Rücu'lu hasarlar dışında, 
5.000 TL'ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmektedir.) 

9. Hasar konu para cezalarının ödendiğine dair "ödeme makbuzları", 
10. Ödeme Sigortalı'ya yapılacak ise mükellefin vereceği muvafakatname 

kopyası. 
Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın miktarı ve oluş şekline göre ekstra evraklar 
talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde 
hasarın sigorta şirketi tarafından kabulü anlamına gelmemektedir. Belirtilen hasar 
evraklarının, özellikle tazminata esas olacak ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ibrazı 
hiçbir şekilde hasar tazminatının sigorta şirketi tarafından ödeneceğine ilişkin delil teşkil 
etmez. Sigortalı rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeye ve 
zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü 
olup, sigortacı ancak söz konusu belgelerin ibrazı ve sonrasında yapılacak olan 
değerlendirmeye istinaden poliçe şartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir. 
Dosyanızın incelenmesini ve onaylanmasını müteakip, sigortacıya bildirmiş olduğunuz 
faks numaranıza 5.000 TL üzeri hasar ödemeleriniz için tazminat makbuzu 
gönderilecektir. Söz konusu dosyada rücu imkânı olması durumunda, hasar miktarına 
bakılmaksızın tazminat makbuzu gönderilecektir. 
Tazminatın menfaat sahibi dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden 
tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra"ya yetkili bir vekâletname alınması gerekmektedir. 
Aksi takdirde tazminatın başka bir kişiye ödenmesi mümkün değildir. 
Tazminatı alacak tarafın tüzel kişilik olması durumunda tazminat makbuzu, ilgili şirketi 
temsile yetkili kişiler tarafından, şirket kaşesi altında imzalanmalı ve şirket imza sirküleri 
mutlaka ekine eklenmelidir. İbraname üzerinde şirkete ait banka bilgileri yazılmalı ve 
havalenin yapılacağı hesabın döviz cinsi de belirtilmelidir. 
Sigortalının, işbu poliçe başlangıç tarihinden daha önceki bir poliçesinde sağlanan 
teminat limitine hakkı olması halinde, işbu poliçe ile bir önceki poliçe limitlerinin üzerinde 
sağlanan limitler için geriye yürürlük tarihi poliçe başlangıç tarihi ile sınırlandırılacaktır. 
Arttırılan yeni teminat limitleri için geriye yürürlük tarihi poliçe başlangıç tarihi ile sınırlıdır. 
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AÇIKLAMALAR  
  
DEVAMLILIK TARİHİ: 19.02.2019  
  
AŞAĞIDAKİ İSTİSNA KLOZU BU POLİÇENİN BİR PARÇASIDIR:  
  
SİGORTACI`NIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR MESLEKİ HİZMET`TEN 
KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE BUNUNLA İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR 
TALEPTEN SORUMLU OLMAYACAĞI ANLAŞILMAKTA VE KABUL EDİLMEKTEDİR.  
  
*ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA HİZMETLERİ  
  
POLİÇEYE, KOŞULLARA, SINIRLAMALARA VE İSTİSNALARA TABİDİR.  
  

İşbu poliçe T.C sınırları dahilinde geçerlidir.

EKSPERTİZ NOTU: Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden
menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir. Bu atama sigortalının ihbar yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından eksper
atanması durumunda, Türk Ticaret Kanunun 1426 maddesi hükmünce yapılan makul giderlerde
mükerrerlik olmaması, makul ve iyiniyetli bir gider olması kaydıyla sigortacı tarafından ödenecektir.
SİGORTA SÜRESİ KLOZU : İş bu poliçenin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden sonra ise; teminat
poliçedeki vade başlangıcı tarihi, öğleyin saat 12.00 de başlar. Poliçedeki vade başlangıcı, tanzim
tarihi aynı gün ise teminat poliçenin tanzim edildiği tarih  ve saatte başlar ve her halükarda bitiş
tarihi olarak yazılı gün, öğleyin saat 12.00 de sona erer. Tanzim tarihinden önce gerçekleşmiş
hasarlar poliçe vade başlangıcından sonra olsa dahi teminat haricidir.

Sigortalının bir önceki poliçesindeki geriye yürürlük tarihi, teminat kesintisi veya hasar 
olmadığı hallerde işbu poliçenin geriye yürürlük tarihi olarak kabul edilecektir. 
  
Prim Ödeme Özel Koşulu : Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi 
kararlaştırılmışsa peşinatın ( ilk taksit ) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi 
karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği 
takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde 
ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta 
ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı 
olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar 
ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde 
Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın 
sözleşme feshedilmiş olur. Rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim 
taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı 
muaccel hale gelir.  

  
Bu sigorta sözleşmesinde sigortalı , sigorta ettiren, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibinin, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ticari ve ekonomik 
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yaptırım, yasak veya kısıtlama kararlarına aykırılık teşkil edebilecek teminat, ödeme, hizmet, 
menfaat veya sair bir iş ilişkisi içinde bulunması halinde herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları 
mümkün değildir. Sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi 
bir şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal 
etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden 
kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.   
  
İş bu klozda ilgili otoritelerin onayı doğrultusunda belirli olmayan sürelerde değişiklik olması halinde 
sigortacının poliçe şartlarında değişiklik yapma hakkı saklı kalacaktır.
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