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A. Sigortan›n Kapsam›
A.1. Sigortan›n Konusu

Bu sigorta ile sigortac›, sigortal›n›n, karayolunda kullan›labilen motorlu, motorsuz
tafl›tlardan, römork veya karavanlar ile ifl makinelerinden ve lastik tekerlekli
traktörlerden do¤an menfaatinin afla¤›daki tehlikeler dolay›s›yla ihlali sonucu
u¤rayaca¤› maddi zararlar› temin eder.

a. Arac›n karayolunda kullan›labilen motorlu, motorsuz tafl›tlarla müsademesi,
b. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal›n›n veya arac› kullanan›n iradesi

d›fl›nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin
çarpmas› veya arac›n böyle bir cisme çarpmas›, devrilmesi, düflmesi, yuvarlanmas›
gibi kazalar,

c. Üçüncü kiflilerin kötü niyet veya muziplikle yapt›klar› hareketler,
d. Arac›n yanmas›,
e. Arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teflebbüs edilmesi.

Teminat poliçede belirtilmek flart›yla yukar›da s›ralanan riziko gruplar›ndan sadece
biri veya birkaç› için verilebilir. Teminat›n yukar›da yer alan tüm riziko gruplar› için
verilmemesi halinde poliçe bafll›¤› en az 14 punto büyüklü¤ünde harflerle “DAR
KAPSAMLI KASKO S‹GORTA POL‹ÇES‹” ibaresi tafl›yacakt›r.

A.2. Sigortan›n Co¤rafi S›n›r›
Bu sigorta Türkiye s›n›rlar› içinde geçerlidir.

A.3. Sigortan›n Kapsam›
Poliçede belirtilen tafl›t ve yine poliçede belirtilmeleri koflulu ile tafl›ta monte edilmifl
her türlü ses, iletiflim ve görüntü cihazlar› ile tafl›tta standard›n›n d›fl›nda yer alan
ilave aksesuar sigorta kapsam› içindedir.

A.4. Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek Zararlar
Afla¤›da belirtilen haller ek sözleflmeyle teminat alt›na al›nabilir.

4.1. Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda meydana gelen zararlar.
4.2. Grev, lokavt, kargaflal›k ile halk hareketleri ve bunlar› önlemek ve etkileri azaltmak

üzere yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar.

4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 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.

4.4. Deprem veya yanarda¤ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar.
4.5. Sel ve su bask›n› ile meydana gelen zararlar.
4.6. Tafl›tta sigara ve benzeri maddelerin temas› ile meydana gelen yang›n d›fl›ndaki

zararlar.
4.7. Yetkili olmayan kiflilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan

çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar.

2



4.8. Tafl›t›n sigorta kapsam›na giren k›smi bir zarara u¤ramas› nedeni ile kullan›m ve
gelir kayb›ndan do¤an zararlar.

4.9. Tafl›t›n kurallara uygun bir flekilde yasal olarak tafl›nmas›na izin verilen patlay›c›,
parlay›c› ve yak›c› maddeler tafl›mas› nedeniyle u¤rayaca¤› zararlar.

4.10. Tafl›t›n iddia veya yar›fllara kat›lmas› sonucu ile bunlara haz›rl›k denemeleri s›ras›nda
meydana gelen zararlar.

4.11. Araç anahtar›n›n ek sözleflmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle
arac›n çal›nmas› ve çal›nmaya teflebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.

4.12. Ek sözleflmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çal›nan anahtarlar dolay›s›yla
arac›n kilit mekanizmas›n›n de¤ifltirilmesi nedeniyle u¤ran›lan zararlar.
Teminat›n yukar›da yer alan tüm zararlar› kapsayacak flekilde verilmesi halinde
poliçe bafll›¤› “TAM KASKO S‹GORTA POL‹ÇES‹” ibaresini tafl›yacakt›r. Poliçede
bu Genel fiartlarda sigorta teminat›n›n kapsam›na iliflkin olarak belirtilen ifadeler
d›fl›nda ifade kullan›lamaz.

A.5. Teminat D›fl›nda Kalan Zararlar
Afla¤›daki haller dolay›s›yla tafl›tta meydana gelen zararlar sigorta teminat›n›n
d›fl›ndad›r.

5.1. 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
inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

5.2. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer at›klardan
veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya
radyo-aktivite bulaflmalar›n ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin
neden oldu¤u bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame
ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m olay›n› da kapsayacakt›r.)

5.3. Kamu otoritesi taraf›ndan çekilme hali hariç, tafl›tta yap›lacak tasarruflar nedeniyle
meydana gelen zararlar.

5.4. Poliçede gösterilen tafl›t›n, Karayollar› Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli
sürücü belgesine sahip olmayan kimseler taraf›ndan kullan›lmas› s›ras›nda meydana
gelen zararlar.

5.5. Tafl›t›n, uyuflturucu maddeler veya Karayollar› Trafik Kanunu uyar›nca yasaklanan
miktardan fazla içki alm›fl kifliler taraf›ndan kullan›lmas› s›ras›nda meydana gelen
zararlar.

5.6. Tafl›ta, sigortal› veya fiillerinden sorumlu bulundu¤u kimseler veya birlikte yaflad›¤›
kifliler taraf›ndan kasten verilen zararlar ile sigortal›n›n fiillerinden sorumlu oldu¤u
kimseler veya birlikte yaflad›¤› kifliler taraf›ndan sigortal› tafl›t›n kaç›r›lmas› veya
çal›nmas› nedeniyle meydana gelen zararlar.

5.7. Ya¤s›zl›k, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma veya bak›ms›zl›k
nedeni ile meydana gelen zararlar.

5.8. Sigorta kapsam›na giren bir olaydan do¤mad›kça ve böyle bir olayla
sonuçlanmad›kça tafl›t›n mekanik, elektrik ve elektronik donan›m›nda meydana
gelen her türlü ar›zalar, k›r›lmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
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5.9. Tafl›t›n bir hasar veya ar›za nedeniyle zorunlu olarak tafl›nmas› veya çekilmesi
nedeniyle meydana gelen teminat kapsam›ndaki zararlar hariç olmak üzere, tafl›t›n
kendi gücü ile girip ç›kaca¤› düzenli (tarifeli) ve ruhsatl› sefer yapan gemiler ve
trenler d›fl›nda kara, deniz, nehir ve havada tafl›nmas› s›ras›nda u¤rayaca¤›
zararlar.

5.10. Tafl›t›n ruhsat›nda belirtilen tafl›ma haddinden fazla yük ve yolcu tafl›mas› s›ras›nda
meydana gelen zararlar.

5.11. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
do¤an sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak
amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen
biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle
oluflacak bütün zararlar.

A.6. Eksik Sigorta
Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u¤rad›¤› andaki
de¤erinden düflük oldu¤u takdirde, menfaatin bir k›sm›n›n zarara u¤ramas› halinde
sigortac›, aksine sözleflme bulunmad›kça sigorta bedelinin sigorta de¤erine olan
oran› neden ibaretse zarar›n o kadar›ndan sorumludur.
Sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini, yukar›daki oran göz önüne al›nmaks›z›n sigorta
bedelini aflmayan zarar›n tamam›n›n sigortac› taraf›ndan ödenece¤i fleklinde
de¤ifltirebilir. Sigorta ettiren sözleflmeyi bu flekilde de¤ifltirdi¤ini, rizikonun
gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile sigortac›ya bildirdi¤i takdirde, bildirim
gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri, kendili¤inden, sigortac›n›n
sigorta bedelini aflmayan zarar›n tamam›ndan sorumlu olaca¤› fleklinde de¤ifltirilmifl
olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim fark›n› esas primin ödenmesine iliflkin
hükümler uyar›nca öder.

A.7. Aflk›n Sigorta
Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin de¤erini aflarsa sigortan›n bu de¤eri aflan
k›sm› geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberder olan sigortac› bu durumu, sigortal›ya ve sigorta
ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aflk›n bedele ait k›sm›n› indirir
ve fazlas›n› sigorta ettirene iade eder.

A.8. Muafiyetler
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan
hasarlar›n veya hasar›n belli bir yüzdesinin sigortac› taraf›ndan tazmin edilmeyece¤i
kararlaflt›r›labilir.
Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar› veya tutarlar› poliçeye yaz›l›r.

A.9. 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 saat 12.00’de bafllar ve ö¤leyin saat
12.00’de sona erer.
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B. Hasar ve Tazminat
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal› ve/veya Sigorta

Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortal› ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤›daki hususlar›
yerine getirmekle yükümlüdür.

1.1. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç befl iflgünü içinde
sigortac›ya bildirimde bulunmak.

1.2. Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla
sigortac› taraf›ndan verilen talimata elinden geldi¤i kadar uymak.

1.3. Tafl›t›n çal›nmas› halinde, durumu ö¤renir ö¤renmez derhal yetkili makamlara
bildirimde bulunmak.

1.4. Zorunlu haller d›fl›nda, rizikonun gerçekleflti¤i yer veya fleylerde bir de¤ifliklik
yapmamak.

1.5. Sigortac›n›n iste¤i üzerine rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr›nt›l› flekilde
belirlemeye, zarar miktar›yla delilleri saptamaya ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na
yararl›, sigortal› ve sigorta ettiren için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
gecikmeksizin sigortac›ya vermek.

1.6. Zarar›n tahmini miktar›n› belirtir yaz›l› bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde
sigortac›ya vermek.

1.7. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n saptanmas› için sigortac›n›n
veya yetkili k›ld›¤› temsilcilerin sigorta kapsam›nda yer alan fleylerde ve bunlarla
ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere izin vermek.

1.8. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya
bildirmek.

1.9. Üçüncü kiflilerin haks›z veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa
tan›klar›n kimlikleri ile adreslerini en yak›n yetkili makama bildirmek ve mümkün
olan hallerde bir görgü tutana¤› sa¤lamak.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma
Sigortal› ve/veya sigorta ettiren, iflbu sözleflme ile temin olunan rizikolar›n
gerçekleflmesinde zarar› önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri
almakla yükümlüdür. Al›nan önlemlerden do¤an masraflar, bu önlemler faydas›z
kalm›fl olsa bile, sigortac› taraf›ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac› bu
masraflar› sigorta bedeliyle sigorta de¤eri aras›ndaki orana göre öder.

B.3. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortac›n›n Yükümlülükleri
3.1. Bildirim

Sigortac›, hasar miktar›na iliflkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç
15 gün içinde gerekli incelemelerini tamamlay›p hasar  ve tazminat miktar›n› tespit
edip sigortal›ya bildirmek zorundad›r.
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3.2. Zarar›n Tespiti
3.2.1. Bu sözleflme ile sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar›n miktar› sigortac› ile sigortal› aras›nda

yap›lacak anlaflmayla tespit edilir.
3.2.2. Sigortac› ile sigortal› zarar miktar›nda anlaflamad›klar› takdirde, zarar miktar›n›n

tayini hakem-bilir kiflilerce afla¤›daki esaslara uyulmak suretiyle saptan›r ve
sigortac›dan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktar›yla ilgili
hakem-bilirkifli karar› tazminat›n saptamas›na esas teflkil eder. fiu kadar ki, tek
hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand›¤› tarihten itibaren, di¤er halde ise üçüncü hakem-
bilirkiflinin seçilmesinden itibaren en geç on befl iflgünü içerisinde, herhalde rizikonun
gerçekleflti¤i tarihten itibaren iki ay içerisinde raporun tebli¤ edilmemesi halinde
taraflar zarar miktar›n› her türlü delille ispat edebilirler.
Sigortal› ve sigortac›, uyuflmazl›¤›n çözümü için tek hakem-bilirkifli seçiminde
anlaflamad›klar› takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu
hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri ilk toplant› tarihinden
itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü hakem-
bilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü  hakem-bilirkifli ancak taraf
hakem-bilirkiflilerin anlaflamad›klar› hususlarda, anlaflamad›klar› hadler içinde
kalmak suretiyle, di¤er hakem-bilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye
yetkilidir. Hakem-bilirkifli kararlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Sigortal› veya sigortac›dan herhangi biri, di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren
on befl gün içinde hakem-bilirkiflisini seçmez, yahut taraf hakem-bilirkifliler üçüncü
hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-
bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkifli, taraflardan birinin iste¤i üzerine hasar yerindeki
ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme taraf›ndan uzman kifliler aras›ndan
seçilir.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin bu kifli ister taraf hakem-bilirkiflileri, ister
yetkili mahkeme taraf›ndan seçilecek olsun sigortac›n›n veya sigortadan faydalanan
kimsenin ikamet etti¤i veya rizikonun gerçekleflti¤i yer d›fl›ndan seçilmesini isteme
hakk›na sahip olup bu iste¤in yerine getirilmesi gereklidir.
Hakem-bilirkiflilere, uzmanl›klar›n›n yeterli olmad›¤› nedeniyle itiraz olunabilir.
Hakem-bilirkiflinin kimli¤inin ö¤renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan›lmayan
itiraz hakk› düfler.
Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn› usule göre
yenisi seçilir ve göreve kald›¤› yerden devam olunur.
Sigortal›n›n ölümü, seçilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkifliler, zarar miktar›n›n saptanmas› konusunda gerekli görecekleri deliller
ile sigortalanan menfaat›n, rizikonun gerçekleflmesi s›ras›ndaki de¤erini saptamaya
yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin zarar miktar› konusunda 
verecekleri karar kesindir; taraflar› ba¤lar.
Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak tespit edilen zarar miktar›n›n, gerçek durumdan
önemli flekilde farkl› oldu¤u anlafl›l›r ise itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali karar›n
tebli¤i tarihinden itibaren yedi gün içinde rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret
davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
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Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar›n› öderler. Tek hakem-bilirkiflinin
veya üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
Zarar miktar›n›n saptanmas› bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar›
ve bunlar›n ileri sürülmesini etkilemez.

3.3. Tazminat›n Hesab› ve Ödenmesi
3.3.1. Tazminat›n Hesab›
3.3.1.1. Sigorta tazminat›n›n hesab›nda sigortal› menfaatlerin rizikonun gerçekleflmesi

an›ndaki tazmin k›ymetleri esas tutulur.
Sigorta sözleflmesinin yap›ld›¤› s›rada veya sigorta süresi içinde; tafl›t›n de¤eri
sigorta ettiren ve sigortac›n›n mutabakat› veya oybirli¤i ile seçtikleri bilirkifliler
taraf›ndan saptan›r ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleflmesi ve
tazminat›n hesab›nda bu de¤ere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatl› de¤er esas›yla yap›lacak sözleflmeler için saptanacak de¤er listesi
en çok bir y›ll›k sigorta süresi için geçerlidir.
Bilirkifli masraf›, sözleflmeyi mutabakatl› de¤er esas›yla isteyen tarafa aittir.

3.3.1.2. Onar›m masraflar›n›n sigortal› tafl›t›n rizikonun gerçekleflti¤i tarihteki de¤erini aflmas›
ve ayn› zamanda eksper raporu ile tafl›t›n onar›m kabul etmez bir hale geldi¤inin
tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara u¤ram›fl say›l›r. Arac›n tam hasara
u¤ramas› halinde, sigortac›n›n azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar
an›ndaki sigorta de¤eri ödenir. Bu durumda, arac›n Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inin
ilgili maddesi hükümleri do¤rultusunda hurdaya ayr›ld›¤›na dair hurda tescil belgesi
sigorta flirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat› ödenmez. De¤eri
tamamen ödenen araç ve aksam›, talep etti¤i takdirde sigortac›n›n mal› olur.
Onar›m masraflar›n›n sigortal› tafl›t›n rizikonun gerçekleflti¤i tarihteki de¤erini afls›n
veya aflmas›n, a¤›r hasarl› arac›n onar›m›n›n mümkün oldu¤unun eksper raporu
do¤rultusunda tespit edilmifl olmas› durumunda, arac›n Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inin
ilgili maddesi hükümleri do¤rultusunda trafikten çekildi¤ine dair “trafikten çekilmifltir”
kafleli tescil belgesi sigorta flirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminat›
ödenmez

3.3.1.3. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i andaki sigorta de¤erinden eksik oldu¤u
takdirde, kısmi hasar halinde, aksine sözleflme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli
ile sigorta de¤eri arasındaki orana göre ödenir.
Kısmi hasar halinde, onarım masrafları ve onarımın layıkı ile yapılabilece¤i en
yakın yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masrafları ödenir. Onarımı mümkün
olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleflti¤i tarihteki piyasa alım fiyatı
esas tutulur.
Onarım sonucunda taflıtta bariz bir kıymet artıflı meydana gelirse, bu fark tazminat
miktarından indirilebilir. Bu flekilde indirim yapılabilmesi için hangi parçalara ne
oranda indirim yapılaca¤ının poliçede yazılı olması gerekir. Ancak, her hâlükârda,
meydana gelen kıymet artıflı dolayısıyla tazminat miktarından indirilecek kısım
ödenen tazminatın rücuen tahsil edilme imkanı oranına göre azaltılır.
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3.3.1.4. Arac›n çal›nmas› halinde sigortac›n›n azami sorumluluk haddini geçmemek üzere
arac›n çal›nma günündeki de¤eri ödenir.

3.3.2. Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi ve Düflmesi
Sigortal› ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini
yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n
ödeyece¤i tazminattan bu suretle artan k›s›m indirilir.
Sigorta ettiren ve/veya sigortal›, rizikonun gerçekleflmesine kasten sebebiyet verir
veya zarar miktar›n› kasten art›r›c› eylemlerde bulunursa, sigortal›n›n bu poliçeden
do¤an haklar› düfler.

3.3.3. Tazminat›n Ödenmesi
3.3.3.1. Sigortalanan menfaatler üzerinde birden çok sigorta varsa, tazminat miktar›n›n

Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleflme hükümlerine göre saptanmas›ndan sonra
sigortac› pay›na düflen k›sm› öder.

3.3.3.2. Çal›nm›fl olan arac›n bulunmas› için ilgili makamlarca yap›lacak araflt›rmalar 30
gün içinde sonuç vermedi¤i takdirde sigortal› durumu ilgili makamlara baflvurdu¤unu
belgemek suretiyle sigortac›ya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakk›nda
soruflturma aç›lm›fl ise bu soruflturman›n tamamlanmas›na kadar sigortac› tazminat
ödemesini bekletebilir.
Çal›nm›fl olan tafl›t›n bulunmas›, sigorta tazminat›n›n ödenmesinden önce olmufl
ise sigortal›, tafl›t› geri almak zorundad›r.
Sigortac› taraf›ndan de¤eri ödenen tafl›t, ödemeden sonra bulunursa, sigorta ettiren
ve/veya sigortal› keyfiyeti derhal sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda
sigortal› tazminat› ya iade eder ya da tafl›t›n mülkiyetini sigortac›ya devreder.
Tafl›tta çal›nma dolay›s›yla bir zarar meydana gelmifl ise sigortac› zarar› öder.

B.4. Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
4.1. Rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i takdirde sigorta teminat›

sona erer. K›smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i tarihten
itibaren, ödenen tazminat tutar› kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde ve gruplara
ayr›lm›fl olmas› halinde ayn› yöntem uygulan›r.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, sigorta ettirenin istedi¤i tarihten itibaren gün
esas› ile  prim al›nmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.

4.2. K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar
fesih hakk›n› ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden
hesap edilir ve fazlas› geri verilir.

4.3. Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigorta ettiren
ve sigortal›, sigortac›n›n açabilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün
belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
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C. Çeflitli Hükümler
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun

Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
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 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.

C.2. Sigortal› ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada
Beyan Yükümlülü¤ü

2.1. Sigortac›, bu sözleflmeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n beyan› ile teklifname,
teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› sorulara verdi¤i cevaplara dayanarak
yapm›flt›r.

2.2. Sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n beyan› gerçe¤e ayk›r›, yanl›fl veya eksik ise,
sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek
hallerde sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden
cayabilir veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn› süre içinde prim fark›n› talep
edebilir.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i
takdirde sözleflmeden cay›lm›fl olur. Ancak, prim fark›n›n kabul edilmemesi nedeniyle
sözleflmeden cay›lmas› sigortac›n›n gerçe¤e ayk›r› veya eksik beyan› ö¤rendi¤i
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tarihten itibaren bir ayl›k süre içinde söz konusudur.
Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortal›n›n kas›tl› davrand›¤› anlafl›ld›¤› takdirde
sigortac›, riziko gerçekleflmifl olsa bile, sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazan›r.

2.3. Sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n kasd› bulunmad›¤› durumlarda riziko, sigortac›
durumu ö¤renmeden önce veya sigortac›n›n cayabilece¤i ya da cayman›n hüküm
ifade etmesi için geçecek sürede gerçekleflirse, sigortac› tazminat› tahakkuk ettirilen
prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre öder.

2.4. Süresinde kullan›lmayan cayma veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
C.3. Sigortal› ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar

Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe
ve eklerinde belirtilen hali ve kullan›fl tarz› sigortac›n›n muvafakati olmadan sigortal›
ve/veya sigorta ettiren veya bir baflkas› taraf›ndan de¤ifltirildi¤i takdirde, sigortal›
ve/veya sigorta ettiren durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün içinde bu
de¤iflikli¤i sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortac› taraf›ndan ö¤renilmesinden sonra,

3.1. De¤ifliklik, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r flartlarla yapmas›n›
gerektiren hallerden ise,
Sigortac›, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› talep etmek
suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i
takdirde sözleflme feshedilmifl olur.
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.
Arac›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe veya eklerinde bildirilen halinin ve
kullan›fl tarz›n›n de¤iflti¤ini ö¤renen sigortac›, sigorta hükmünün devam›na raz›
oldu¤unu gösteren bir harekette bulunursa fesih hakk› düfler.

3.2. De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas›n› gerektirir
hallerden ise;
Sigortac›, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar
geçecek süre için gün esas›na göre hesap edilecek prim fark›n› sigorta ettirene
geri verir.

3.3. Sigortac›n›n sözleflmeyi bu de¤iflikiliklere göre yapmamas›n› veya daha a¤›r
flartlarla yapmas›n› gerektiren hallerde;
a. Sigortac› durumu ö¤renmeden önce,
b. Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde,
c. Fesih ihbar›n›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleflirse,

sigortac›, tazminat› tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
aras›ndaki orana göre öder.
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C.4. Birden Çok Sigorta
Sigortalanan menfaatler üzerine sigorta ettiren ya da sigortal› baflka sigortac›larla
ayn› rizikolara karfl› ve ayn› süreye rastlayan baflka sigorta sözlemesi yapacak
olursa bunu sigortac›ya derhal bildirmekle yükümlüdür.

C.5. Menfaat Sahibinin De¤iflmesi
Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin de¤iflmesi halinde sigorta sözleflmesi
kendili¤inden feshedilmifl olur ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen
sürenin primi gün esas›na göre hesap edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir.
Sigortal› ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortan›n hükmü devam eder
ve sözleflmeden do¤an bütün haklar ve/veya borçlar mirasç›lara geçer. Bu
durumda, sigortan›n varl›¤›n› ö¤renen yeni hak sahibi durumu on befl gün içinde
sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i, yeni hak sahibi de sigortan›n varl›¤›n› ö¤rendi¤i tarihten
itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin pirimi, gün esas› üzerinden
hesap edilir, fazlas› geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.

C.6. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettirenin ve sigortal›n›n bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta
sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigortac›n›n bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortal›n›n poliçede gösterilen
adresine veya bu adres de¤iflmiflse son bildirilen adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› ile elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan bildirimler
de taahhütlü mektup hükmündedir.

C.7. S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› dolay›s›yla
sigorta ettirene ve sigortal›ya ait olarak ö¤renece¤i s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan
do¤acak zaralardan sorumludurlar.

C.8. Yetkili Mahkeme
Bu sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine
aç›lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta
sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgâh›n›n bulundu¤u veya rizikonun
gerçekleflti¤i yerde, sigortac› taraf›ndan aç›lacak davalarda ise daval›n›n
ikametgâh›n›n bulundu¤u yerde ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.

C.9. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.

C.10. Özel fiartlar
Bu genel flartlara sigortal› aleyhine olmamak üzere özel flartlar konulabilir.
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