


ZORUNLU KOLTUK FERD‹ KAZA S‹GORTASI K‹TAPÇI⁄I

Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece¤iniz teminatlar, sat›n alm›fl oldu¤unuz ve poliçede
belirtilmifl bulunan teminatlarla s›n›rl›d›r. Size verilen bu ürün kitapç›¤›nda sat›n alm›fl olmad›¤›n›z
baz› teminatlara iliflkin aç›klamalar da yer al›yor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakk›na
sahip oldu¤unuz hususunda ürün kitapç›¤› de¤il sadece poliçe esas tutulacakt›r.
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1. GENEL fiARTLAR

1.1. KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI⁄I ZORUNLU KOLTUK FERD‹ KAZA S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

A. S‹GORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortan›n Konusu
Bu sigorta, yurtiçi ve uluslar aras› yolcu tafl›mac›l›¤› kapsam›nda seyahat eden yolcular›, sürücüleri ve
yard›mc›lar›n›, tafl›mac›l›k hizmetinin bafllang›c›ndan bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar
da dahil olmak üzere, maruz kalacaklar› her türlü kazalar›n neticelerine karfl› afla¤›daki flartlar çerçevesinde
teminat alt›na al›r.
Poliçede kay›tl› tafl›mac›n›n, 10/07/2003 tarih ve 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanununa istinaden
verilen tafl›mac› yetki belgesine sahip olmas›; yolcu tafl›mac›l›¤›n›n zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri
çerçevesinde yap›lmas› ve tafl›man›n yap›ld›¤› arac›n poliçede kay›tl› olmas› zorunludur.

A.2. Kazan›n tan›m›
Bu genel flartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen do¤al afetler de dahil olmak üzere,
sigortal›n›n iradesi d›fl›nda meydana gelen ve sigortal›n›n bedensel bir sakatl›¤a maruz kalmas›na veya
ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olay› ifade eder.
Birdenbire ve beklenmeyen bir flekilde ortaya ç›kan gazlar›n solunmas›, yan›k ve ani bir hareket neticesinde
adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmas› ve kopmas› da kaza say›l›r. Ancak;
a. Her türlü hastal›kl› hal,
b. Sigortan›n kapsam›na giren bir kaza neticesinde meydana gelmedi¤i takdirde, s›cakl›k, donma,

günefl çarpmas› ve t›kan›kl›k gibi tesirler,
c. Ak›l ve ruh durumuna bak›lmaks›z›n intihar veya intihara teflebbüs,
d. Belirgin sarhoflluk, uyuflturucu ve zararl› madde kullan›m›,
e. Sigortan›n kapsam›na giren bir kazan›n gerektirmedi¤i cerrahi müdahale ve her türlü ›fl›n tedavisi

ile ilaç kullan›m›
neticesinde meydana gelen ve sigortal›n›n bedensel bir sakatl›¤a maruz kalmas›na veya ölmesine sebebiyet
veren olaylar kaza say›lmaz.

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri
A.3.1.Ölüm Teminat›
Bu sigorta ile teminat alt›na al›nan bir kaza, sigortal›n›n kaza tarihinden itibaren iki y›l içinde ölümüne
yol açt›¤› takdirde, teminat›n tamam›, sigortal›n›n yard›m›ndan mahrum kalan hak sahiplerine ödenir.

A.3.2.Sakatl›k Teminat›
Bu sigorta ile teminat alt›na al›nan bir kaza, sigortal›n›n kaza tarihinden itibaren iki y›l içinde sakatl›¤›na
yol açt›¤› takdirde, t›bbi tedavinin sona ermesi ve sakatl›¤›n kesin olarak tespiti sonucunda, sakatl›k
tazminat› afla¤›da belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Teminat›n % si
‹ki gözün tamamen kayb› 100
‹ki kolun veya iki elin tamamen kayb› 100
‹ki baca¤›n veya iki aya¤›n tamamen kayb› 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir baca¤›n veya bir aya¤›n 
tamamen kayb› 100
Genel felç 100
fiifa bulmaz akli denge bozuklu¤u 100

Sa¤ Sol
Kolun veya elin tamamen kayb› 60 50
Omuz hareketinin tamamen kayb› 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kayb› 20 15
Bilek hareketinin tamamen kayb› 20 15
Bafl parmak ile iflaret parma¤›n›n tamamen kayb› 30 25
Bafl parmak ile beraber iflaret parma¤›ndan baflka bir parma¤›n
tamamen kayb› 25 20
‹flaret parma¤› ile beraber bafl parmaktan baflka bir parma¤›n 1



tamamen kayb› 20 15
Bafl ve iflaret parmaklar›ndan baflka üç parma¤›n 
tamamen kayb› 25 20
Yaln›z bafl parma¤›n tamamen kayb› 20 15
Yaln›z iflaret parma¤›n›n tamamen kayb› 15 10
Yaln›z orta parma¤›n tamamen kayb› 10 8
Yaln›z yüzük parma¤›n›n tamamen kayb› 8 7
Yaln›z küçük parma¤›n tamamen kayb› 7 6
Bir baca¤›n dizden yukar›s›n›n tamamen kayb› 50
Bir baca¤›n dizden afla¤›s›n›n tamamen kayb› 40
Bir aya¤›n tamamen kayb› 40
Bir aya¤›n -bütün parmaklar dahil- k›smen kesilmesi 30
Bir kalçan›n hareketinin tamamen kayb› 30
Bir dizin hareketinin tamamen kayb› 20
Bir ayak bile¤i hareketinin tamamen kayb› 15
Bir ayak bafl parma¤›n›n tamamen kayb› 8
K›r›lan bir baca¤›n iyi kaynamamas› 30
K›r›lan bir aya¤›n iyi kaynamamas› 20
Bir baca¤›n 5 santimetre veya daha fazla k›salmas› 15
Bir gözün tamamen kayb› veya iki gözün görme gücünün
yar› yar›ya kayb› 25
Her iki kula¤›n tamamen sa¤›rl›¤› 40
Bir kula¤›n tamamen sa¤›rl›¤› 10
K›r›lan alt çenenin iyi kaynamamas› 25
Bel kemi¤inin belirgin bir e¤ilme nedeniyle hareketsizli¤i 30
Gö¤üs kafesinde sürekli flekil bozuklu¤u yapan kaburga k›r›kl›¤› 10

Bir organ›n tamamen veya k›smen kayb›, söz konusu organ›n veya organ k›sm›n›n kesin bir flekilde
sakatl›¤›n› ve kullan›lamamas›n› ifade eder.
Bir kazadan önce tamamen sakat durumda bulunan bir organ›n veya bir organ k›sm›n›n kayb› tazmin
edilmez. Bir kazadan önce k›smen sakat durumda bulunan bir organ›n veya bir organ k›sm›n›n sakatl›k
oran› kaza sebebiyle artt›¤› takdirde, tazminat kazadan önceki oran ile sonraki oran aras›ndaki farka
göre hesaplan›r.
Ayn› kazadan dolay› çeflitli organlarda veya organ k›s›mlar›nda meydana gelen sakatl›k durumlar› için
ayr› ayr› hesap edilecek tazminat›n toplam› poliçede gösterilen mebla¤› geçemez.
Sigortal› solak oldu¤u takdirde, yukar›da sa¤ ve sol organlar için belirlenen oranlar ters olarak uygulan›r.

A.3.3. Tedavi Giderleri Teminat›
Sigortac›, sigorta poliçesinin kapsam›na giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden itibaren iki y›l içinde
ödenmifl doktor ücreti ile hastane ve di¤er sa¤l›k kurumlar›nda ayakta ve yatakta yap›lan tedavilere iliflkin
giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminat› için belirlenen mebla¤a kadar öder.
Do¤al veya yapay sabit difllerde kaza neticesinde ortaya ç›kan hasarlar›n protez giderleri, tedavi giderleri
teminat› için belirlenen mebla¤›n azami % 30'una kadar tazmin olunur.
Tedavi giderlerinin baflka sigorta sözleflmeleri ile teminat alt›na al›nm›fl olmas› durumunda, söz konusu
giderler öncelikle bu sigortadan karfl›lan›r.

A.4. Kapsam D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki nedenlerden birinin sonucunda do¤rudan veya dolayl› olarak meydana gelen kazalar sigorta
teminat› d›fl›ndad›r:
a. Savafl, her türlü savafl olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma, (savafl ilan edilmifl

olsun, olmas›n) iç savafl, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i s›k› yönetim ve askeri
hareketler,

b. Grevlere, lokavt edilmifl iflçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara kat›lma,

2



c. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj ile bunlar› önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna ba¤l› sabotaj eylemlerinde
bulunanlar›n talepleri, arac›n terörist eylemlerde kullan›ld›¤›n› veya kullan›laca¤›n› bilerek araca
binen kiflilerin zarara u¤ramalar› nedeniyle ileri sürecekleri talepler,

d. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolar›n ve bunlar›n gerektirdi¤i s›k› yönetim ve askeri tedbirler,
e. Cürüm ve cinayet ifllemek veya bunlara teflebbüs,
f. Tehlikede bulunan kifliler ve mallar› kurtarma durumu hariç, sigortal›n›n kendisini bile bile a¤›r

tehlikeye maruz b›rakacak hareketlerde bulunmas›,
g. Çal›nma veya gaspedilme olay›nda tafl›t›n çal›nd›¤›n› veya gaspedildi¤ini bilerek tafl›ta binme.
Suda bo¤ulmalar, sigortan›n kapsam›na giren bir kaza neticesinde meydana gelmedi¤i takdirde, sigorta
kapsam› d›fl›ndad›r.

A.5. Kapsam Dahilindeki Hatlar›n Belirlenmesi
Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› uygulamas›nda, yurtiçi ve uluslararas›
yolcu tafl›mac›l›¤›n›n tarifi ve kapsam› ile yurtiçi ve uluslararas› yolcu tafl›ma hatlar› Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca
belirlenir.

A.6. Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça,
Türkiye saati ile ö¤leyin 12:00'da bafllar ve ö¤leyin 12:00'da sona erer.

A.7. Zarar Görenlerin Haklar›n›n Sakl› Tutulmas› ve Sigortac›n›n Sigorta Ettirene Rücu Hakk›
Sigorta sözleflmesinden veya sigorta sözleflmesine iliflkin kanun hükümlerinden do¤an ve tazminat
yükümlü¤ünün kald›r›lmas› veya miktar›n›n azalt›lmas› sonucunu do¤uran haller sigortal›lara ve hak
sahiplerine karfl› ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortac›, sigorta sözleflmesine ve bu sözleflmeye iliflkin kanun hükümlerine göre
tazminat›n kald›r›lmas›n› veya azalt›lmas›n› sa¤layabilece¤i oranda sigorta ettirene rücu edebilir.
Sigorta ettirene bafll›ca flu nedenlerle rücu edilir:
Tazminat› gerektiren olay;
a. sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kasti bir hareketi veya a¤›r kusuru

sonucunda meydana gelmiflse,
b. 4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili

yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden do¤muflsa,
c. tafl›mac›n›n yetki belgesinde kay›tl› olmayan tafl›tlarla yap›lan veya yetki belgesi olmadan yap›lan

tafl›malar sonucu meydana gelmiflse,
d. tafl›t›n, mevzuat›n gerektirdi¤i teknik flartlara uygun olmamas›ndan, nitelikli floför ve hizmetli personeli

olmadan sefere ç›kar›lmas›ndan; güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü
bulundurulmamas›ndan meydana gelmiflse,

e. ikram edilen yiyecek ve içecekler ile di¤er maddelerin sa¤l›k flartlar›na uygunlu¤unun sa¤lanmamas›,
yolcular›n sa¤l›¤›n›n olumsuz etkilenmemesi hususunda tafl›mac›n›n yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden do¤muflsa,

f. gerekli ilk t›bbi yard›m malzeme ve ilaçlar›n tafl›tta bulundurulmamas› veya bunlardan derhal istifade
edilmesi imkan›n›n sa¤lanmam›fl olmas›ndan meydana gelmiflse,

g. 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ve ilgili di¤er mevzuata göre, tafl›t›n, gerekli sürücü belgesine
sahip kifliler taraf›ndan sevkedilmemesi sonucunda olmuflsa,

h. sürücülerin uyuflturucu veya keyif verici maddeler alm›fl olmas›ndan veya alkollü içki alm›fl olarak
arac› güvenli sürme yeteneklerini kaybetmifl bulunmalar›ndan meydan gelmiflse;

i. yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük tafl›nmas›ndan veya tafl›t›n
iflletilmesine iliflkin di¤er yasaklanan hallerden do¤muflsa,

j. sigortal›n›n veya eylemlerinden sorumlu oldu¤u kiflilerin kusuru neticesinde arac›n çal›nmas› veya
gaspedilmesi sonucunda meydana gelmiflse,
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ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleflmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla, zarar miktar›nda bir art›fl olmuflsa
sigorta ettirene rücu edilir.

B. Tazminat
B.1. Sigortal›lar›n veya Hak Sahiplerinin Baflvuru Hakk› ve Baflvuru Süresi
Sigortal›lar veya hak sahipleri poliçede öngörülen teminat s›n›rlar› içinde do¤rudan do¤ruya sigortac›ya
karfl› talepte bulunabilirler.
Tazminata yol açan olay, sigortal› veya hak sahibi taraf›ndan ö¤renildi¤i tarihten itibaren otuz ifl günü
içinde, olay yurt d›fl›nda meydana gelmiflse altm›fl ifl günü içinde, sigorta ettiren taraf›ndan ise en k›sa
sürede sigortac›ya bildirilir.

B.2. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettiren, Sigortal›lar veya Hak Sahiplerinin Yükümlülükleri
Sigorta ettiren, sigortal› veya hak sahipleri rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendikleri tarihten itibaren B.1.
maddesinde belirtilen süre içinde durumu sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Bildirimlerde kazan›n yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ayr›ca yap›lan tedaviye iliflkin ilgili
sa¤l›k kurumundan al›nan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminat›n tespiti ile ilgili olarak sigortac›n›n
isteyece¤i di¤er gerekli belgelerin sigortac›ya gönderilmesi zorunludur.
Sigorta ettiren kazayla ilgili gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac› taraf›ndan
verilecek talimata uymak zorundad›r.
Sigortac› her zaman kazazedeyi muayene ve sa¤l›k durumunu kontrol ettirme hakk›na sahip olup, bu
muayene ve kontrollerin yap›lmas›na izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileflmesi ile ilgili
olarak sigortac›n›n tayin edece¤i bir doktor taraf›ndan yap›lacak tavsiyelere ve verilecek direktiflere
uyulmas› flartt›r. Bu muayene ve kontrollere iliflkin her türlü masraf sigortac› taraf›ndan karfl›lan›r.

B.3 Tazminat›n Belirlenmesi
Tazminat A.3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Ancak, ilgili hükümlerin uygulanmas›nda
anlaflmazl›k meydana geldi¤i takdirde; sigortac› ile sigortal› veya hak sahipleri, tazminat miktar›n›n tayini
için hakem-bilirkiflilere gidilmesini kararlaflt›rabilirler; bu husus bir tutanakla tespit edilir. Bu durumda,
tazminat miktar›yla ilgili hakem-bilirkifli karar› tazminat›n saptanmas›nda esas teflkil eder.
Hakem-bilirkiflilerin tazminat miktar› konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar. Hakem-bilirkifli
kararlar›na, ancak tespit edilen tazminat miktar›n›n gerçek durumdan önemli flekilde farkl› oldu¤u gerekçesiyle
ve bu kararlar›n tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içinde, rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret davalar›na
bakmaya yetkili mahkemede itiraz edilebilir.
Taraflar seçtikleri hakem-bilirkiflilerin ücret ve giderlerini kendileri öder. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü
hakem-bilirkiflinin ücret ve giderleri ise taraflarca yar› yar›ya ödenir.
Tazminat miktar›n›n tespiti; teminat verilen rizikolar, sigorta teminat›, sorumlulu¤un bafllang›c›, hak düflürücü
ve hak azalt›c› sebepler hususunda bu genel flartlarda ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar› ve bu
flartlar›n ileri sürülmesini etkilemez.
Kazan›n oluflumunda zarara u¤rayan yolcunun kusuru var ise, bu kusur oran›nda ödenecek tazminattan
indirim yap›labilir.

B.4 Teminat Türlerinin Birleflmesi
Bir kaza, ölüm ve sakatl›k tazminat›na ayn› zamanda hak kazand›rmaz. Ancak, sakatl›k tazminat› alm›fl
bulunan sigortal›, kaza tarihinden itibaren iki y›l içinde ve bu kaza neticesinde vefat etti¤i takdirde hak
sahiplerine, varsa sigortal›ya ödenmifl bulunan sakatl›k tazminat› ile ölüm tazminat› aras›ndaki fark ödenir.
Tedavi masraflar›, ölüm veya  sakatl›k tazminat›ndan indirilmez.
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B.5 Tazminat›n Ödenmesi
Sigortac›, B.2. maddesindeki belgelerin eksiksiz olarak, flirketin merkez veya kurulufllar›na iletildi¤i tarihten
itibaren sekiz ifl günü içinde, talep edilen tazminat› poliçedeki teminat tutarlar› dahilinde öder. Tazminat›n
bu süre içinde hakl› neden olmaks›z›n ödenmemesi halinde, sigortac› temerrüde düflmüfl olur ve ödenmemifl
tazminat tutar›na yasal temerrüt faizi uygulan›r. Temerrüt faizi teminat limiti içinde yap›lm›fl ödeme say›lmaz.

B.6 Sigortac›n›n Halefiyeti
Sigortac›, ödedi¤i tedavi giderleri tazminat› tutar›nca, hukuken sigortal›n›n yerine geçer.

C Çeflitli Hükümler
C.1 Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas›
Sigorta ücreti, prim ve bu prime iliflkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve di¤er
yükümlülüklerden oluflur ve sigorta ettiren taraf›ndan ödenir.
Sigorta ücretinin peflin olarak ödenmesi esast›r. Ancak, y›ll›k olarak yap›lan sigortalarda, sigorta ücretinin
en az % 50'sinin peflin al›nmas› kayd›yla bakiyesinin en fazla iki eflit taksitte olmak üzere sözleflme
tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi mümkündür.
Bir y›ldan az süreli olan sigortalarda, sigorta ücretinin peflin olarak ödenmesi gerekir.
Aksine sözleflme yoksa, sigorta ücretinin tamam›, taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa ilk taksidi sözleflme
yap›l›r yap›lmaz ve poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenir. Bu flart poliçenin ön yüzüne yaz›l›r.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u, aksine sözleflme yoksa sigorta ücretinin tamam›n›n veya ilk taksidinin ödendi¤i
tarihten itibaren bafllar.
Prim ödeme borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulan›r.
Sigorta ücretinin kambiyo senetlerine ba¤lanmas› borcun mahiyetini de¤ifltirmedi¤i gibi Türk Ticaret Kanunu
ile tan›nm›fl hak ve imtiyazlara da halel getirmez.

C.2 Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›l›rken Beyan Yükümlülü¤ü
Sigortac›, bu sigortay›, sigortal›n›n rizikonun gerçek durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigortal›, sigortac›n›n sözleflme yap›l›rken gerçek durumu bildi¤i takdirde sözleflmeyi yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek bütün hususlar› sigortac›ya bildirmeye mecburdur.
Sigortal›n›n beyan›n›n gerçe¤e ayk›r› veya eksik olmas› halinde, sigortac›n›n sözleflmeyi daha a¤›r flartlarla
yapmas›n› gerektirecek durumlarda, sigortac› durumu ö¤rendi¤i andan itibaren sekiz gün içinde prim
fark›n›n ödenmesi hususunu sigortal›ya ihtar eder. Sigortal›, ihtar›n tebli¤ tarihini izleyen sekiz gün içinde
talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini bildirirse, sözleflme feshedilmifl olur. Bu durumda,
feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
sigorta ettirene geri verilir.
Sigortal›, sözleflme yap›l›rken soruldu¤u halde kasten susmufl veya bilerek noksan ya da gerçe¤e ayk›r›
beyanlarda bulunmuflsa, gerçe¤i tam olarak bilmeyen sigortac› sözleflmeyi feshedebilir. Fesih halinde
sigortac› primin tamam›na hak kazan›r. Sigortac› gerçe¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde fesih
hakk›n› kullanmad›¤› takdirde, bu hak düfler. Bu süre içinde riziko gerçekleflmiflse, sigortac› tazminat› hak
sahibine öder. Sigortac›, bu durumda ödedi¤i miktar kadar sigorta ettirene rücu eder.
Gerçe¤e ayk›r› beyan hali, zarar› do¤uran olay›n meydana gelmesinden sonra ö¤renilmiflse, sigortac›,
bu zarardan dolay› ödenmifl ve ödenecek tazminat›n:
a. Gerçe¤e ayk›r› beyan›n kasten yap›lm›fl olmas› halinde tamam› için,
b. Kas›t olmamas› halinde ise, ödenecek tazminat miktar› ile, bu tazminat›n al›nan primin al›nmas›

gereken prime oran› ile çarp›lmas› sonucu ortaya ç›kan miktar aras›ndaki fark için
sigorta ettirene rücu edebilir.
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C.3 Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi ‹çinde Beyan Yükümlülü¤ü
Sigorta ettiren sözleflmeden sonra rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› mahiyette meydana gelecek de¤ifliklikleri, durumu
ö¤renir ö¤renmez en geç sekiz gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür. Sigortac› durumu ö¤rendi¤i
andan itibaren sekiz gün içinde prim fark›n›n ödenmesi hususunu sigortal›ya ihtar eder. Sigorta ettiren
ihtar›n tebli¤i tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim fark›n› ödemez veya ödemeyece¤ini
bildirirse sözleflme feshedilmifl olur.
Sözleflmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade edece¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas›
üzerinden hesap edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir. Prim fark›n›n süresinde istenilmemesi halinde
fesih hakk› düfler.
Söz konusu de¤iflikliklere iliflkin ihbar yükümlü¤ünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan
dolay› ödenmifl veya ödenecek tazminatlar için de¤iflikli¤in bildirilmesinin kas›tl› olup olmamas›na göre,
C.2. maddesinin son f›kras› hükümleri uygulan›r.
Sigorta süresi içinde meydana gelen de¤iflikliklerin rizikoyu hafifletici nitelikte oldu¤u ve bunun daha az
prim al›nmas›n› gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar
geçecek süre için gün esas›na göre hesaplanacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
Herhangi bir nedenle sigortan›n feshedilmesi halinde sigortac› durumu Ulaflt›rma Bakanl›¤›na bildirir.

C.4 Sigorta Ettirenin De¤iflmesi
Sigorta ettirenin de¤iflmesi halinde, poliçeden do¤an bütün hak ve borçlar yeni sigorta ettirene geçer.
Devreden durumu onbefl gün içinde sigortac›ya bildirir.
Sigortac›, sigorta sözleflmesini durumun kendisine bildirilme tarihinden itibaren onbefl gün içinde feshedebilir.
Sigorta fesih tarihinden onbefl gün sonras›na kadar geçerlidir. Sözleflmenin feshi halinde ifllemeyen günlere
ait prim gün esas›na göre iade olunur.
Ayr›ca, yeni sigorta ettirenin onbefl gün içinde sigortan›n devam›n› kabul etmemesi veya araca baflka
bir sigorta sözleflmesi yapmas› halinde bu sigorta hükümsüz kal›r.
Tafl›mac› yetki belgesinin iptali ya da tafl›y›c›n›n tafl›ma faaliyetini sona erdirmesi halinde, sigorta sözleflmesi
kendili¤inden feshedilmifl say›l›r. Bu durumda, yetki belgesinin iptal edildi¤i veya faaliyetin sona erdi¤i
tarihten sigorta süresinin sonuna kadarki süreye karfl›l›k gelen prim tutar› gün esas› üzerinden hesaplanarak
sigorta ettirene iade edilir.

C.5 Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettirenin ihbar ve tebli¤leri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan
acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin bildirimleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin de¤iflmifl
olmas› halinde sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen
son adresine, ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Sigortac› veya sigortal› taraf›ndan yap›lan fesih ihbar›, al›nd›¤› tarihi izleyen gün hüküm ifade eder.

C.6 Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac›, sigorta ettirene ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.

C.7 Zaman Afl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an her türlü tazminat davas›, hak sahibinin zarar› ve tazminat yükümlülerini
ö¤rendi¤i tarihten  itibaren iki y›l ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on y›l sonra zaman
aflam›na girer.
Dava, cezay› gerektiren bir fiilden oluflmuflsa ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun
bir zaman afl›m› süresi öngörülmekte ise tazminat davas›nda bu zaman afl›m› dikkate al›n›r.
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Sigorta ettiren hakk›ndaki zaman afl›m›n› kesen sebepler, sigortac› hakk›nda, sigortac› hakk›nda zaman
afl›m›n› kesen sebepler de sigorta ettiren hakk›nda uygulan›r.
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karfl› rücu haklar› kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine
getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi ö¤rendikleri günden bafllayarak iki y›lda zaman afl›m›na u¤rar.

C.8 Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta flirketinin merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n
bulundu¤u yerdeki, sigortal› aleyhine aç›lacak davalarda ise daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki
ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.

C.9 Yürürlülük
Bu genel flartlar 25/03/2004 tarihinde yürürlü¤e girer.
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2. KLOZLAR

2.1. HASAR DURUMUNDA ‹STENECEK BELGELER

A. Ölüm
1. Ölüm raporu
2. Veraset ilam›
3. Nüfus aile kayd› tablosu
4. Ölen kifli arac›n muavini ise çal›flt›¤› iflyerinden belge
5. Tafl›mac›l›k yetki belgesi

B. Sürekli Sakatl›k
1. Epikriz raporu
2. Sakatlanan kifli arac›n muavini ise çal›flt›¤› iflyerinden belge
3. Maluliyet durumu poliçe cetvelinde yer alm›yor ise tam teflekküllü hastaneden al›nm›fl maluliyet

yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
4. Tafl›mac›l›k yetki belgesi

C. Yaralanma
1. Tedavi giderleri faturas›n›n veya makbuzlar›n›n asl›
2. Epikriz raporu
3. Eczaneden al›nan onayl› reçete
4. Yaralanan kifli arac›n muavini ise çal›flt›¤› iflyerinden belge
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NOTLAR :
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NOTLAR :
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