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BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ

20/03/2019:
20/03/2020:

SÜRESİ 366 Gün:

ACENTE ADI : BİRKAN SİGORTA ARAC. HİZM. LTD. ŞTİ. ACENTE TEL 212-6400415:
ACENTE FAX 212-6400412:ACENTE E-POSTA : birkansigorta@raysigorta.net

SİGORTA TEMİNATININ

SİGORTALININ BİLGİLERİ

RİZİKO ADRESİ : TOPKAPI MH KK 16658 BCK 736 TATLIPINAR CADDE YUNUS AP APARTMANI BİNA NO 11 DR 1 MERKEZ , MERKEZ KÖYÜ DASK
ADRES KODU 1387044728 FATİH BELDESİ FATİH İSTANBUL 

SİGORTA TEMİNATLARI NET PRİM (TL)

TOPLAM NET PRİM 4,239.50
GİDER VERGİSİ 211.98
BRÜT PRİM 4,451.48

SİGORTA BEDELİ TEMİNAT LİMİTLERİ (TL)

MESLEKİ SORUMLULUK
300,000.00

RİZİKO ADRESİ

ÖNCEKİ POLİÇE NO : 0

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ, Sigortalının beyanına göre ve poliçede belirtilen sigorta ücretinin ödenmesi koşulu ile, bu poliçede  belirtilen özel 
şartlar ve Mesleki Sorumluluk sigortası Genel Şartları hükümlerine göre sigorta eder. Bu poliçede yazılı Özel Şartlar Genel Şartlardan önce uygulanır.  

SİGORTA KONUSU
MESLEK SINIFI : YEMINLI MALI MUSAVIR( YMM)                        

HER BİR  HASARDA  VE  POLİÇE  SÜRESİNCE  AZAMİ
TAZMİNAT  LİMİTİ

FİYAT(%)
TLTL

DİĞER RİSKLER 10.00

SİGORTA KAPSAMI : ŞAHIS     
 TURÇEF FEDERASYON  :                                 

AD/SOYAD/ÜNVAN ÖMER BATAROĞLU
ADRESİ  ************************* 

:
:

T.C KİMLİK NO  ******* 1276
VERGİ DAİRESİ NO
DAİN VE MÜRTEHİN

:
:
:

MESLEKİ BELGE ALIM SÜRESİ : 10-20 YIL ARASI     

1 / 5Sayfa
GüvenlikNumarası[MGIGCSsGAQQBgjdYA6BVMFMGCisGAQQBgjdYAwGgRTBDAgMCAAECAmYDAgIAwAQIĞZlEc4Rry5bcEEOyt8M0uN1bKjIx4Sq9s3jYEGCz9xgLsa
uHPNGJiThcx8huTvvsGĞEhKeHQÇÇĞ]  
Vergi  Dairesi      : Büyük Mükellefler         Vergi  No : 7340039798  Poliçenin Aslıdır
RAY SİGORTA A.Ş.  SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÜYESİDİR.  



ACENTE KODU / T. YERİ : 4133 / 4133
POLİÇE / YENİLEME NO : 73500434 / 0

ZEYL NO : 0
SİGORTALI / M.NO : 115477913

311-  MUHASEBECİLER, MALİ MÜŞAVİRLER  
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ  

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI : 444 4 729  
www.raysigorta.com.tr  

     LEVHA KAYIT NO : T0865-79BM

TAKSİTLER VADESİ TUTAR (TL)
ÖDEME PLANI  

TOPLAM BRÜT PRİM 4,451.48
SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI KLOZU: 
Sigorta primi veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatı poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Rizikonun 
gerçekleşmesi halinde taksitlerin tümü muaccel olur. Sigorta ettiren vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine 
kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer.  TTK 1434. Madde  uyarınca ilk taksiti veya tamamı bir defada  ödenmesi gereken prim  ödenmez ise ilk taksiti 
veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, 
vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. 
İzleyen primlerden herhangi biri  zamanında  ödenmez ise izleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı 
veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. 
Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan 
doğan diğer hakları saklıdır. 
SİGORTA KONUSU: 
Bu sigorta sözleşmesi ile ekli Serbest muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk poliçesinde belirtilen ve ilgili yasa ve kanun 
maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken sözleşme yapılmadan 1  yıl önce veya sözleşme yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller 
nedeniyle sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat taleplerine karşı poliçede belirtilen teminat limitine kadar mesleki Sorumluluk Genel 
Şartları'na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile poliçe özel şartları dahilinde 
teminat altına alınmıştır. 
TEMİNATLAR: 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.4.2.f maddesi sigortalının hukuki sorumluluğundan kaynaklanan manevi tazminat talepleri teminata dahildir. 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.4.3.a Maddesi, sigortalının poliçede yazılı mesleki faaliyeti yerine getirirken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden 
dolayı sigortalının hizmet verdiği mükellefe, ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen özel usulsüzlük cezaları, idari ve adli para cezaları poliçe de belirtilen 
teminat limitine kadar teminat altına alınmıştır. 
Sigortalının poliçede yazılı mesleki faaliyeti yerine getirirken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken 
vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçe de belirtilen teminat limitine kadar teminat altına alınmıştır. 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.4.3.c Maddesi, sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, bu takibattan doğan diğer bilumum 
masraflar, poliçede belirtilen teminat limitinin %5'i ile teminat altına alınmıştır. 
GİDERLERİN ÖDENMESİ: 
Sigortalının zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik yaptığı makul giderleri, sigorta tazminatından ayrı olarak 
5.000TL ile teminat altına alınmıştır. 
SGK İLE İLGİLİ TEMİNAT AÇIKLAMASI: 
Sigorta sözleşmesinin Ray Sigorta A.Ş ile ilk defa akdi sırasında, ilgili poliçe sözleşmesi öncesinde tanzim edilmiş mükellef listesini ve bunların 
mükelleflerinin SGK işlemlerinin meslek mensubu tarafından takip edildiğini tasdikli bir şekilde ibraz eden müşavirler için SGK zararları poliçe şartları 
dahilinde teminata dahildir .Poliçenin devamı veya yenilenmesi sırasında listeye yeni eklenen, çıkan mükelleflerin, anında ve her halükarda zarar oluşmadan 
önce, Sigorta Şirketine veya Sigorta Şirketinin bölge müdürlüklerine ayrıca bildirimi zorunludur. Aksi halde bu şartı sağlamayan sigortalılar için aşağıdaki 
maddede yazılı şartlar yerine getirilmedikçe , bu poliçe kapsamında , SGK ile ilgili sigortalı/ zarar gören 3.şahıslar tarafından hiçbir zarar talebinde 
bulunulamayacaktır ve hiçbir suretle tazminat ödemesi yapılmayacaktır. 
İşbu teminat hiçbir şekilde SGK işlemlerinin sigortalı meslek mensubu tarafından otomatik olarak ve hukuken yapıldığını kabul anlamına gelmemek ve Poliçe 
Genel ve Özel şartlarındaki tüm koşullar geçerli olmak kayıt ve şartı ile SGK' ye yönelik herhangi bir talebin poliçe teminatı kapsamında değerlendirilebilmesi 
için, bu sorumluluğa ilişkin ilgili Kanun ve/veya Yönetmelik ve/veya bu sorumluluğun açıkça tevsik edildiği, Mükellef ve meslek mensubu arasında 
akdedilmiş geçerli ve Damga Vergisi yatırılmış bir Denetim Tasdik Sözleşmesi ve/veya hasar sırasında geçerli olan ve SGK ile ilgili işlemlerin meslek 
mensubu tarafından takip edileceğine dair bir Vekaletname ile yazılı olarak bu işin açıkça üstlenilmesi halleri dahilinde teminat kapsamında 
değerlendirilebilecektir. Yukarıda aranılan şartların mevcut olmadığı haller istisna olup, talepler iş bu teminat kapsamında değerlendirilemeyecektir. 
İSTİSNALAR: 

PEŞİNAT 19/04/2019 494.60
1. TAKSİT 19/05/2019 494.60
2. TAKSİT 19/06/2019 494.60
3. TAKSİT 19/07/2019 494.60
4. TAKSİT 19/08/2019 494.60
5. TAKSİT 19/09/2019 494.60
6. TAKSİT 19/10/2019 494.60
7. TAKSİT 19/11/2019 494.60
8. TAKSİT 19/12/2019 494.68
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1) Teminat kapsamına dahil edildikleri poliçede özellikle belirtilenler hariç olmak üzere, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel şartlarının 'A.4.Aksine sözleşme 
yoksa teminat dışında kalan haller' maddesinde belirtilen hususlar ile Genel Şartları'na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu 'Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri' maddesinde belirtilen hususlar 
2) Geriye dönük tarihinden önceki bir tarihte gerçekleştirilen eylem ve kaçınmalardan kaynaklanan zararlar. 
3) Aşağıda tanımlanan tüzel kişi ya da kurumlar tarafınca öne sürülecek olan tazminat talepleri; 
a.Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişiler veya sigortalının çalışanları tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol edilen veya bu kişilerin mali 
menfaatleri bulunan bir şirket. (ana şirket, ortak ofis, bağlı şirket vb.) 
b.Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir şirket (ana şirket, ortak ofis, bağlı şirket vb.) 
c.Çalışanları Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket 
4) Her türlü haksız rekabet. 
5) Sigortalının bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatı ile ya da kayyımı yahut tasfiye memuru gibi bir resmi görevlisi 
sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar, 
6) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmetlerden kaynaklanan tazminat talepleri, 
7) Çalışanlarının zimmete para geçirmesi sonucunda Sigortalının yükümlülüklerini ihlal etmesi 
8) İftira ya da karalama 
9) Sigorta yaptırma veya sigorta teminatını yürürlükte tutmaya ilişkin olarak sigortalının kusurlu eylem veya kaçınmaları 
10) Bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararları 
11) Sivil savaş,terörizm,isyan ,silahlı veya silah kullanılan ayaklanmalar, işgal, düşmanca faaliyetler yada savaş sonucu oluşan zararlar (Savaş hali deklare 
edilsin yada edilmesin). 
12) U.S.A. / KANADA riziko sahası 
13) KMPG, Price/Waterhouse/Coopers(PWC), Ernst&Young, Deloitte&Touche  gibi uluslar arası büyük mali müşavirlik firmaların teminatı (Yerel olarak ve 
limitli teminatlar hariç olmak üzere, Örneğin: mahalli şubeler için yapılan teminatlar, Büyük karşılıklar olmamak şartı ile) 
14) Yerel mevzuat, etik kodlar ve kaideler çerçevesinde herhangi bir muhasip/ herhangi müşavir vb. veya deneticinin profesyonel hizmetlerin dışına çıkarak 
yapmış olduğu faaliyet ve hizmetlerle ilgili olan eksiklik,hata ve ihmalkarlık 
15) Ücretsiz olsun ya da olmasın herhangi finansal ,emlâk veya diğer bir ticari konuda  yapılan bir düzenleme sözleşme yada müşavirlik. 
16) Kredi limitlerinin veya maliyet tahminlerinin aşılması durumu 
17) Sigortalının kontrolü, muhafazası veya sorumluluğunda iken yada sigortalıya emanet edilmişken, elektronik olarak hafızaya alınmış bilgi yada materyal 
veya herhangi bir bilgisayar temelli veya diğer bir metodla basılmış ,üretilmiş ve/veya çoğaltılmış veya yazılmış (ne tür olursa olsun) dökümanların kayıp 
olması,zarar uğraması veya yanlış yerlerde bulunması ile oluşan her türlü hasar /hasar talepleri 
18) Sigortalının yediemin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan zararlar, 
19) Sigortalının mülkiyetinde bulunan,sigortalı tarafından işletilen veya yönetilen mallara gelebilecek zararlar 
20) Ticari ve/veya endüstriyel sırların saklanmaması ve/veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar 
21) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve 
tahkim; yapılabilecek tazminat talepleri 
22) Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin veya kendisinin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepler 
23) İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir. 
24) Özel sözleşmeler ile sorumluluk altına alınan tüm işler istisna edilmiştir. 
25) Elektrik kesintisi, Elektrik akımı veya gücünün süratle artması veya yükselip düşmesi, kısmi veya tam kesinti dahil olmak üzere her türlü elektrik arızası, 
veya telekomünikasyon veya uydu sistemleri arızası İstisna edilmiştir. 
26) Önceden yapılmış veya halihazırdaki bir talep'e neden olabilecek herhangi bir durumun poliçe başlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilindiği 
haller istisna edilmiştir. 
27) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan 
tazminat talepleri, 
28)Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması 
sonucunda meydana gelen olaylar. 
AKSİNE SÖZLEŞME YOKSA TEMİNAT DIŞINDA KALAN TAZMİNAT TALEPLERİ VE ÖDEMELER: 
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. 
g) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar; 
h) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler. 
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU 
I. Kapsam 
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16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, 
sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat 
tutarları ile kararlaştırılmışsa; 
a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini, 
b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, 
poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder. 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki 
faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir. 
II. Teminat Dışında Kalan Haller 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari veya 
endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır. 
III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri 
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın  "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde 
yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 
1.Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri, 
2.Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, 
3.Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, 
4.Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri, 
5.Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır. 
TAZMİNATIN ÖDENMESİ: 
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. 
SİGORTALI VESİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA 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.  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 onbeş 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. 
ÖZEL FESİH NEDENLERİ: 
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. 
COĞRAFİ SINIRLAR: 
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 
HASAR TALEBİ VE EVRAKLARI: 
Sigortalı, Sözleşme Dönemi içinde Sigortacıya Sigortalının ilk kez karşılaştığı bir talep'i haberdar olduğu andan itibaren en fazla beş (5) gün içinde yazılı 
olarak bildirilecektir.Bildirimin bu şekilde yapılması Sigortacının 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 veya brokerine gönderilecektir. 
Ray Sigorta Genel Müdürlüğü Hasar Departmanı 
Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No :28 Tarabya 34457 Sarıyer/ İstanbul Türkiye 
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ACENTE KODU / T. YERİ : 4133 / 4133
POLİÇE / YENİLEME NO : 73500434 / 0

ZEYL NO : 0
SİGORTALI / M.NO : 115477913

311-  MUHASEBECİLER, MALİ MÜŞAVİRLER  
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ  

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI : 444 4 729  
www.raysigorta.com.tr  

     LEVHA KAYIT NO : T0865-79BM

İşbu Poliçe  İSTANBUL' da  19/03/2019  tarihinde  11:50 'de  tanzim   ve  imza  edilmiştir.  
İşbu  policenin  başlangıç  tarihi  tanzim  tarihinden  sonra ise  teminat  başlangıç tarihinde  saat  12:00  da  başlar. Başlangıç tarihi  ile  tanzim  tarihi  
aynı  gün  ise  teminat   poliçenin   tanzim   edildiği  tarih  ve  saatte  başlar.  

SİGORTALI     /     SİGORTA ETTİREN  

1. Basım A4133002  /  AYÇA ÇERİKAN - 200946515

Faks : 0212-2994849 
Hasar durumunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranacaktır: 
Diploma 
Uzmanlık Belgesi 
Meslek Belgesi/Ruhsat 
Olayın Oluşu Ve Gelişimini Anlatır Detaylı Sigortalı Beyanı 
3.Şahsın Beyanı/Talep Yazısı 
Talebi Destekleyen Belgeler/Faturalar 
Olayın Oluşu İle İlgili Resmi Tutanak 
Dava Dilekçesi 
İddianame 
Dava Açılmış İse Mahkeme Kararı,İcra Emri,Tahsilat Makbuzu 
Kimlik Belgesi 
Diğer Belgeler 
Standart Olan Bu Evraklara İlave Hasarın Özelliğine Göre Ekstra Evraklar Talep Edilebilir. 
AMBARGO KLOZU: İş bu sigorta sözleşmesi ambargo veya yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir konu iş ile ilgili teminat sağlamaz. 
YAZILMAYAN DİĞER RİSKLER KLOZU: 
İş bu sigorta poliçesinde, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince Sigortanın kapsamı, Sigorta bedelinin kapsamı, Ek sözleşme ile Teminat 
Kapsamına dahil edilebilecek haller ve kayıplar ve bunlara ait klozlar ve muafiyetler ile özel şartlar belirtilmiştir. Bu kapsam dışında bırakılmış açıkça 
yazılmayan riskler poliçe dönemi içinde en fazla toplam 10 .TL olarak sigortacı tarafından tazmin edilecektir. 
  

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ = İşbu teklif / poliçenin kabulü ile, sigorta ettiren / sigortalı sıfatı ile, sigorta şirketinizde mevcut iletişim 
bilgileri üzerinden, 6563 sayılı yasa kapsamında her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesine onay verildiği hususu beyan olunur.  
  
İşbu poliçe yukarıda Levha kayıt numarası ve unvanı belirtilen acente tarafından düzenlemiş olup,her ne suretle olursa olsun farklı bir 
acente tarafından poliçeye aracılık edilmesi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu`na  aykırılık oluşturacaktır.  

BİRKAN SİGORTA ARAC. HİZM. LTD. ŞTİ.  
TOPKAPI MH  ÇAYIR MEYDANI CADDESI BİNA 

NO 13 DR 2 FATIH ISTANBUL TÜRKİYE  

SİBER RİSK İSTİSNA KLOZU : İşbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri, yazılım programları, kötü  niyetli yazılımlar, bilgisayar virüsü, bilgisayar 
işlemleri veya  benzeri  elektronik sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak  sebebiyet verdiği veya  katkıda bulunduğu  veya  söz konusu program/sistemlerin zarar 
verecek şekilde  kullanımından kaynaklanan hasar,  kayıp,  sorumluluk  ve harcamalar  teminat haricidir.
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