
ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K‹fi‹LERE KARfiI SORUMLULUK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

Sigorta Teminat›n›n Kapsam›
Madde 1
Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak›ma tabi olan ve marka, tip, kullan›fl tarz›, tafl›ma kapasitesi ile bulundu¤u
yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar
sonucu üçüncü kifliler taraf›ndan ileri sürülecek tazminat miktarlar›n› poliçede yaz›l› mebla¤lara kadar
temin eder.
Sigortac›, ayr›ca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava aç›lmas› halinde hükmolunan mahkeme masraflar›
ile avukatl›k ücretlerini ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse
sigortac›, avukatl›k ücreti dahil dava masraflar›na, ancak sigorta bedeli oran›nda ifltirak eder.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 2
Afla¤›daki haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:
a. Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu do¤acak zarar ve ziyan talepleri,
b. Bir sözleflmenin ifas›na veyahut özel bir anlaflmaya dayan›p, sigortal›n›n kanuni sorumluluk ölçüsünü

aflan talepler,
c. Sigortal›ya bir hizmet veya vekalet münasebetiyle ba¤l› kimseler ve sigortal›n›n aile efrad› taraf›ndan

vaki olan talepler. Bu madde bak›m›ndan aile efrad› say›lan kimseler flunlard›r:
Sigortal›n›n efli, usul ve füruu (Sigortal›n›n edindi¤i evlatlar ile Sigortal›y› evlat edinenler dahil),
sigortal›n›n kendisi ile birlikte oturmalar› halinde kardeflleri, damatlar›, gelinleri ve kendisi taraf›ndan
bak›lan akrabalar›, sigortal›n›n eflinin usul ve füruu ile kardeflleri,
Sigortal› bir flirket ise bu flirketin gayri mahdut sorumlu ortaklar› ile bunlar›n yukar›daki f›kra mucibince
aile efrad› taraf›ndan vuku bulan talepler de sigorta teminat› d›fl›ndad›r.

d. Münhas›ran tafl›ma kapasitesinin afl›lmas› sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyalar,
e. Yang›n, y›ld›r›m, infilak, sel, deprem veya harici bir sebebin meydana getirdi¤i maddi ziya ve

hasarlar,
f. Harp, her türlü harp olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma (harp ilan edilmifl olsun,

olmas›n) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen, bütün ziya ve hasarlar,

g. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyoaktivite bulaflmalar›n›n
ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar (bu bentte
geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m "fission" olay›n›
kapsayacakt›r),

h. Grev ve lokavt sebebiyle meydana gelen ziya ve hasarlar.
i. 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.

Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Madde 4
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça,
Türkiye saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 5
Sigortac›, bu sigortay›, sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikate ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarda yapmas›n› gerektirecek hallerde:
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a. Sigorta ettirenin kast› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden
cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise sigorta ettirene tazminat› ödemez. Cayma halinde sigortac›
prime hak kazan›r.

b. Sigorta ettirenin kast› bulunmaz ise sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde
sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve
fazlas› geri verilir.

c. Cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk›, süresinde kullan›lmad›¤› takdirde düfler.
d. Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› takdirde riziko:

1. Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
2. Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde veyahut,
3. Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse sigortac› tahakkuk

ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan
indirim yapar.

Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Madde 6
Akdin yap›lmas›ndan sonra rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan
hususlar› sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirdi¤i takdirde sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i:
a. Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›s ise derhal,
b. Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez,
 ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.

Sigortac› de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1. Sözleflmeyi fesheder veya,
2. Prim fark›n› talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 8 gün içinde bildirdi¤i takdirde,
akit feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli tahahütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar›
sigortal›n›n tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir
ve fazlas› geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Rizikonun teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar›n›n
de¤iflti¤ini ö¤renen sigortac›, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen
devam›na raz› oldu¤unu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim fark›n› talep
etme hakk› düfler.
Rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içinde kasten bildirmemiflse,
ihbar süresinden sonra gerçekleflen zararlara ait tazminat hakk› düfler; ihbar yükümlülü¤üne
riayetsizlik kas›tl› de¤ilse al›nan primle al›nmas› gereken prim aras›ndaki orant›ya göre
tazminattan indirim yap›l›r. De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az
prim tatbikini gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona
ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre bulunacak prim fark› sigorta ettirene
geri verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 7
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na

2



ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Madde 8
Sigorta ettiren poliçe teminat›na girebilecek herhangi bir kazan›n vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine
getirmekle yükümlüdür.
a. ‹flbu sözleflmeye göre, sigorta ettirenin sorumlulu¤unu mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali

oldu¤u andan itibaren 5 gün içinde sigortac›ya yaz› ile ihbar etmek,
b. Sigortal› de¤ilmiflçesine, gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›

taraf›ndan verilecek talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
c. Sigortac›n›n talebi üzerine, kazan›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini ve

neticelerini tespite yararl› ve sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl› ve
kendisi taraf›ndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi
gün ve saatte ve nerede vaki oldu¤unu ve rücû hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigortal› için
sa¤lanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,

d. Kazan›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tespit ve sorumlulu¤un tayini için
yap›lacak tahkikatta ve delillerin toplanmas›nda sigortac›ya elinden gelen yard›mda bulunmak,

e. Kazadan dolay›, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretiyle bir tazminat talebi karfl›s›nda kal›r
veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortac›y› derhal haberdar etmek ve tazminat
talebine ve cezai takibata müteallik olarak alm›fl oldu¤u ihbarname, davetiye gibi bilcümle
tebli¤nameleri derhal sigortac›ya tevdi etmek,

f. Dava aç›lmas› halinde davan›n takip ve idaresi için, sigortac›n›n gösterece¤i avukata laz›m gelen
vekaletnameyi vermek,

g. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücû haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
kaza sonucundaki zararlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere müsaade
etmek,

h. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek,
i. Sigorta ettiren sigortac›n›n ikame edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve

bilgileri vermek.
Tazminat Miktar›n›n Tespiti
Madde 9
Sigortac›, tazminat talebinde bulunan kifli veya kiflilerle do¤rudan do¤ruya temasa geçerek anlaflma
hakk›n› haizdir. Sigortac›n›n sarih muvafakati olmad›kça, sigorta ettiren tazminat talebini k›smen veya
tamamen kabule mezun olmad›¤› gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.
Dava aç›lmas› halinde davan›n takip ve idaresi sigortac›ya aittir.
Dava masraflar›, yukar›da 1. madde ile ifade edildi¤i gibi sigortac›ya aittir. Ancak cezai takibattan
do¤an di¤er bilumum masraflarla muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›nda kal›r.
Zarar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 10
Sigortac› ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
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Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe
kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim ve Harçlar
Madde 11
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmifl veya
yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden al›n›r.
Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 12
Sigorta ettirenin ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan
acenteye, noter arac›l›¤› ile veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin de¤iflmifl
olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye bildirilen
son adresine ayn› suretle yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 13
Sigortac›, sigorta ettirene ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zarardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 14
Sigortac› ile sigorta ettiren aras›ndaki ihtilaflarda yetkili mahkeme, sigortal›n›n ikametgah›n›n veya
sigortac›n›n merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulundu¤u yer mahkemesidir.
Zamanafl›m›
Madde 15
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler on y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 16
Bu genel flartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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