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A- Sigortanın Kapsamı

A.l- Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile; kredili ihracat işlemlerinde alıcının; 

A.l.l. İflas etmesi,
A.l.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm 
alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
A.l.4. Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
A.l.5. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek 
başka bir şekilde kanıtlanması,
A.l.6. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi 

ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu ihracatçı konumundaki 
sigortalının yaptığı ihracat bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar 
teminat altına alınmıştır. 

A.2- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı 
Teminat, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere göre faturalandırılan ve bedeli özel şartlarda 
belirlenen süre içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır. Sigortalı ile alıcılar 
arasında imzalanan ve içeriği bu genel şartlarda tanımlanan satış sözleşmelerine göre yapılan tüm satışların 
sigorta kapsamında bulunması esastır. Sigortalı bu amaçla, söz konusu satış sözleşmeleriyle ortaya çıkan 
cirosunu özel şartlarda belirlenen usullere göre sigortacıya beyan eder. 

A.3- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması 
Sigorta sözleşmesi özel şartlarda belirtilen süre için tanzim edilmiştir. 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. Sigorta sözleşmesi, bu sürenin sonunda gerek sigortalı, gerekse sigortacı 
tarafından C.6 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ihbar edilmek suretiyle sona erdirilir. 

 Teminat, sigorta sözleşmesi süresi içinde olması kaydıyla, alıcının yapacağı ödemeye ilişkin faturaya 
dayanılarak malların sevkedildiği tarihte başlar. Konsinye satış, gümrük antreposunda satış ve ticari fuarda 
tanıtım esnasındaki satışlarda, satış sözleşmesinin konusunu halen T.C. sınırları dışında bulunan malların 
teşkil etmesi ve satışın sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir ülkede mukim bir alıcıya yapılması hallerinde 
teminat, sigortalının faturayı tanzim ettiği tarihte başlar. 

A.4- Teminatın Tesisi ve Tadili 
Sigortalı bu genel şartlarda içeriği tanımlanan satış sözleşmelerine ilişkin olarak her bir alıcının onaylanması 
ve sözkonusu alıcılara kredi limiti tahsis edilmesi amacıyla sigortacıya başvurmkala yükümlüdür.

A.4.1. Onaylanmış Alıcılar 

Teminat, sigortacının yazılı olarak onayladığı alıcılarla sigortalının yaptığı satış sözleşmelerinden doğan 
alacakları için geçerlidir. Sigortalı tarafından yapılan talebin kabulü halinde sigortacı, bir kredi limit formu ile 
söz konusu alıcı için tahsis ettiği kredi limitini bildirir. Teminatın şartları ve sigortacı tarafından alınması talep 
edilen önlemler bu formda belirtilir. 

Alıcıların onaylanması halinde teminat, sigortalının ilgili alıcı için yaptığı kredi limiti başvurusunun sigortacı 
tarafından alındığı tarih itibariyle veya bu tarihten sonra yapılan sevkiyatlar ve temin edilen hizmetlerle ilgili 
olarak ortaya çıkan kredi rizikoları için geçerlidir. 

 Sigortalı, kredi limitinin artırılmasını sigortacıdan talep edebilir. Bu talebin onaylanması halinde, yeni kredi 
limiti onay tarihinden itibaren geçerli olur. 

A.4.2. Onaylanmamış Alıcılar 



Teminat, özel şartlarda belirtilen haller için sigortacının henüz ön onayını vermemiş olduğu alıcılara yapılan 
satışlara da uygulanır. Ancak; 

- Sigortacının alıcı için yapılan onay başvurusunu daha önce reddetmemiş, 

- Bundan önce alıcı ile yapılan alışverişlerde her bir teslimat için ödemenin zamanında yapılmış olması 
gerekir. 

Onaylanmamış alıcılara tahsis edilen kredi limiti özel şartlarda belirtilir. 

 A.5- Rizikonun Gerçekleşmesi 
Alıcının satış sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarını ödeyememesi sonucu sigortalının uğradığı maddi 
zararın; 

A.5.1. Alıcının iflası halinde, tazminat talebinin tasfıye memuru tarafından kabulü şartı ile veya B.2 
maddesinde belirtilen müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden itibaren, özel şartlarda daha kısa bir 
süre belirlenmemesi durumunda, beş aylık sürenin dolması ile, 

A.5.2. Diğer hallerde müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesinden, özel şartlarda daha kısa bir süre 
belirlenmemesi durumunda, beş ay sonra, 

A.5.3. Yukarıda belirtilen tüm hallerde, özel şartlarda belirtilen meblağdan az olması durumunda, müdahale 
talebinin sigortacıya intikal etmesinden, özel şartlarda daha kısa bir süre belirlenmemesi durumunda, iki ay 
sonra mevcut olması halinde, riziko gerçekleşmiş olur. 

A.6- Teminat Dışında Kalan Haller 
Aşağıdaki nedenlerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ihracat bedellerinin transferini 
engelleyen veya geciktiren haller sigorta teminatı dışındadır: 

A.6.1. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara 
atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların 
gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi 
bir nükleer ayrışım ''füzyon'' olayını da kapsayacaktır), 

A.6.2. Deprem, yanardağ püskürmesi, deniz depremi, meddücezir, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal 
afetler, 

A.6.3. Bedeli teslimden önce ödenen veya sigortalının ülkesindeki bir banka tarafından gayrikabilirücu vesaik 
karşılığı akreditif verilmek suretiyle teyit edilen satış, 

A.6.4. Sigortalının, vekilinin, yardımcılarının veya sigortalı adına hareket eden herhangi bir kişinin satış 
sözleşmesi hükümlerini yerine getirmemesi ihmali, hatası, suistimali veya satış bedelini tahsil eden herhangi 
bir bankanın iflası, ihmali veya hatası, 

A.6.5. Alıcının acentesinin veya mal bedelini tahsil eden bankanın ödeme gücünü kaybetmesi veya 
ödemeden kaçınması sebebiyle mal bedelinin ödenmemesi, 

A.6.6. İhracatçı veya alıcının ihracat ve ithalat rejimi hükümlerini gereği gibi yerine getirememesi sebebiyle 
ortaya çıkan zarar, 

A.6.7. Malın evsafına ve durumuna veya ihracat anlaşması hükümlerine ilişkin olarak ihracatçı ile alıcı 
arasında ihtilaf çıkması, 

A.6.8. Mal veya hizmet mübadeleleri,mal veya hizmet karşılığı satışlar. 

A.7. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıda sayılan haller aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır: 

  



A.7.1. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların 
gerektirdiği inzibati askeri hareketler, 

A.7.2. Siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem, 

A.7.3. Sigortalının özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yaptığı ihracat, 

A.7.4. Sigortalının gerçek kişi olması halinde; kendisinin, hısım ve akrabalarının, tüzel kişi olması halinde; 
münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak, 
yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu alıcılara yaptığı ihracat. 

A.7.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile 
bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda 
meydana gelen zararlar.

A.8- Muafiyet 
Sigortalının B.4 maddesine uygun olarak hesap edilen zararının özel şartlara göre tespit edilen kısmı 
sigortacının sorumluluğundadır. Bakiye münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve ayrıca sigorta 
ettirilemez. Aynı şekilde satış limitini aşan ve genel olarak sigortacı tarafından teminata dahil edilmemiş olan 
borcun tamamı, münhasıran sigortalının sorumluluğunda kalır ve ayrıca sigorta ettirilemez. Tespit edilen 
muafiyet sigorta sözleşmesinde belirtilir. Özel şartlarda başka bir şekilde belirtilmedikçe, sigortalının 
onaylanmamış alıcılar için hesap edilen zararının % 50'si sigortacının sorumluluğundadır. 

B- Zarar ve Tazminat 
B.l- Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Ağırlaşması 
Sigortalı, bir alıcının ticari veya mali durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz bilgiden veya teslimat veya ödeme 
belgelerinin tevdiinde herhangi bir zorluk veya olağan dışı bir durumdan veya sözleşmenin ifası ile ilgili 
teminatların tesisinden veya sigorta sözleşmesinin kapsadığı bir zarara yol açabilecek herhangi bir olaydan 
veya borç ile ilgili bildirimlerden veya açılan davalardan haberdar olur olmaz durumu sigortacıya bildirmekle 
yükümlüdür. 

Muhtemel zarar halinin sigortalı tarafından sigortacıya bildirilmesi ya da sigortacının diğer kaynaklar 
aracılığıyla böyle bir durumu saptaması halinde, sigortacı, C.6 maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak 
ve gerekçelerini belirterek bildirim yapmak suretiyle, bir veya birden fazla alıcı ile ilgili veya bazı sözleşme 
tipleri ile ilgili teminatı azaltabilir veya kaldırabilir. 

 Sigortacının bu şekilde teminatı azaltması veya kaldırmasını takiben, son altı ay içinde düzenlenen satış 
sözleşmelerine ilişkin olarak, sigortalının üç aylık süre içinde yapmaya mecbur olduğu teslimatlar için, daha 
önce yürürlükte olan teminat aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde devam eder. 

 B.l.l. Sigortalı, teminatın azaltılması veya kaldınlmasının kendisine bildirilmesini takiben beş işgünü içinde, 
sigortacıdan teslimatların yapılabilmesi için gerekli olan ön onayı talep etmekle yükümlüdür. 

B.l.2. Böyle bir onay verilmediği takdirde, teslim edilmeyen mal ve hizmetlerle ile ilgili olarak teminat, tekrar 
satış nedeniyle maruz kalınan zarar miktarı ile sınırlıdır. Bu şartlarda yapılacak ödeme, sovtaj mallarına 
uygulanan usullerle, B.4 maddesinde belirtildiği gibi hesaplanır. Ancak bu tutar, önceki kredi limitinin kalan 
bakiyesini aşamaz. 

B.l.3. Sigorta sözleşmesi, yukarıda belirtilen üç aylık süre içinde, sigortalı tarafından A.3 maddesinde 
belirtildiği gibi sona erdirildiği takdirde, teminat bu tarihten sonra yapılan teslimatlara uygulanmaz. 

 Borç ile ilgili herhangi bir temerrüt hali, sigortalı tarafından vade tarihinden veya uzatılmış vade tarihinden 
itibaren 60 gün içinde sigortacıya bildirilir. 

 Alıcının iflası başlamış veya tasfiye memuru, yediemin veya alıcının ülkesindeki mevzuata göre ilgili makam 
tayin edilmişse ya da vade tarihinden veya uzatılmış vade tarihinden itibaren 30 gün içinde borcun tam 
olarak ödenmemiş olması durumunda, sigortacı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, sigortalı söz konusu 
alıcı ile ilgili olarak herhangi bir teslimat yapamaz veya vade tarihinin uzatılmasını kabul edemez. 

 Muhtemel zarar bildiriminden sonra yapılacak herhangi bir tahsilat derhal sigortacıya bildirilir. 



B.2- Müdahale Talebi 
Sigortalı her bir muhtemel zarar bildirimi ile ilgili olarak, vade tarihinden veya varsa uzatılmış vade tarihinden 
itibaren 120 gün içinde sigortacının müdahalesini ister. Bununla beraber, alıcının iflası halinde, sigortalı, iflası 
öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdahale talebinde bulunmak zorundadır. 

Sigortalı müdahale talebi ile, sigortacının sorumluluğu dışında kalan kısım da dahil olmak üzere, borcun 
tamamına ilişkin olarak sahip olduğu hakların kullanılması hususunda sigortacıyı tam yetkili kılabilir. 
Sigortacının bu şekilde yetkili kılınması halinde, sigortalı kendi adına hareket edilmesini teminen her türlü 
yetki belgesini ve vekaleti sigortacıya verir. 

Müdahale talebinin sigortacıya intikal etmesi, sigorta sözleşmesiyle ilgili bir tazminat talebinde bulunulması 
anlamına gelir. 

B.3- Tazminatın Şartları 
Sigortalıya tazminat talep etme hakkını veren zararın sigorta edilmiş bir riskin sonucu olması ve zarara 
sebep olan olayın meydana gelmesinden önce onaylanmış kredi limit formunda belirtilen tüm koşulların 
yerine getirilmiş olması zorunludur. 

Sigortalının alacak tutarı veya haklarının geçerliliğinin ihtilaflı olduğu hallerde tazminatın ödenmesi, bu 
ihtilafın alıcının ülkesinde icra ve infazı kabil mahkeme veya hakem-bilirkişi kararı ile sonuçlanmasına kadar 
ertelenir. Bu hüküm, sigortalının alıcıya olan borçlarından kaynaklanan ihtilaflara da uygulanır. 

B.4- Zararın Hesaplanması 
Zararın hesaplanmasında; satış sözleşmesine göre vadesi geldiği halde ödenmemiş (muaccel) borç miktarı, 
alıcının neden olduğu ek giderler ve yasal giderlerin sigortacının onayıyla sigortalı tarafından yapılan kısmı 
dikkate alınır. Gecikme faizi ve mahsup yolu ile alınan tutarlar, sigortalı tarafından alıcıdan, kefıllerinden veya 
üçüncü kişilerden, tazminat olarak elde edilen kısım da dahil olmak üzere elde edilen ve ödenmemiş borçlara 
mahsup edilen tüm tutarlar, alıcının  borçlarına ilişkin teminatların çözülmesinden elde edilen gelirler, alıcının 
temerrüde düşmesi nedeniyle sigortalı tarafından yapılmayan harcamalar, önceden sevk edilmiş olan ancak 
teslimat yapılmadan geri getirilen malların satışından elde edilen gelirler (özel şartlarda söz konusu malların 
satış kabiliyetinin kısıtlı olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığı takdirde, bu malların satışından elde edilen 
tutarın fatura edilmiş meblağın % 50'sinin altında olması halinde, zarar hesabının alacak kısmında fatura 
edilmiş meblağın % 50'si olarak gösterilir) hesap edilen zarardan düşülür. Bu bentte belirtilen toplam tutarın 
tazminat tutarını aşması halinde, bakiye sigortalıya ait olur. 

B.5- Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları 
Ödenecek tazminat, alıcıya tahsis edilen kredi limitiyle sınırlı olarak hesaplanan zarardan, A.8 maddesine 
göre belirlenecek olan muafiyetin düşülmesi suretiyle hesaplanır. 

Sigortacı, tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 
en geç 30 gün içinde sigortalıya ödemek zorundadır. 

Tazminat ödemesinden sonra bu ödemenin herhangi bir sebepten dolayı tamamen veya kısmen 
ödenmemesi gerektiği ortaya çıkarsa söz konusu tutar, sigortacının sigortalıya yapacağı bir bildirim 
sonrasında 10 gün içinde sigortalıdan tahsil edilir. 

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar, fesih 
hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir. 

B.6- Halefiyet 
Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı, sigortacının açabileceği 
davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur. Sigortalının kambiyo 
mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri herhalükarda kendi üzerinde kalır. 

B.7- Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri 
Sigortalının bu sigorta kapsamında yükleneceği rizikonun tayini için sigortacıya yardımcı olması ve rizikoyla 
ilgili olarak bildiği tüm ayrıntıları sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce sigortacıya iletmesi 
zorunludur. 

Sigortalı, satış işlemine başlarken ve devamında rizikonun tutarı ve süresini de dikkate alarak azami dikkati 
göstermekle ve bütün işlemleri sigortalı değilmişçesine aynı dikkat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. 



 Sigortalı, sigortacının önceden yazılı izni olmaksızın alıcının borcu ile ilgili herhangi bir haktan veya 
teminattan feragat edemez, tamamen veya kısmen iskonto kabul edemez ve borçla ilgili herhangi bir 
anlaşmaya, uzlaşmaya giremez veya herhangi bir düzenleme yapamaz. Ancak sigortalı, sigortacının ön izni 
olmaksızın alıcının kabul ettiği son kredi şartlarıyla belirlenen son ödeme süresini, özel şartlarda belirtilen 
ödeme süresini aşmamak kaydıyla uzatabilir. 

 Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde borçla ilgili zararı gidermek veya asgariye indirmek üzere gerekli 
tüm önlemleri sigortalı değilmişçesine almak ve bu durumla ilgili olarak sigortacının vereceği bütün talimatlan 
yerine getirmekle, alıcı kefıline veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı olan hakları da dahil olmak üzere borçla 
ilgili bütün haklarını korumak için gerekenleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler tazminatın 
ödenmesinden sonra da devam eder. Alınan önlemlere ilişkin giderler, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile 
sigortacı tarafından ödenir. 

 Sigortalı sözleşme ile ilgili haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatı amacıyla, sigortacının talep 
edebileceği bütün bilgi ve belgeleri sigortacıya temin eder. Sigortalı, sözleşme ile ilgili olarak sigortacı 
tarafından yapılacak incelemelere izin verir. 

B.8. Alacak Hakkı Üzerindeki Tasarruflar 

Teminat; devredilen, temlik edilen, rehnedilen ya da ipotek altında bulunan herhangi bir alacağa veya 
alacağın bir kısmına uygulanmaz. Bununla birlikte, sigortacının yazılı onayı alınmak kaydıyla, sigortacının 
söz konusu alacakla ilgili olarak sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hakkını; devretme, temlik etme, 
rehnetme veya ipotek altına alma şeklinde gerçekleşen tasarruflar sonucunda başka bir kişiye devretmesi 
mümkündür. 

C- Çeşitli Hükümler 
C.l- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması 
Sigorta primi, özel şartlarda belirlenen her dönem itibariyle, sigortalının yine özel şartlarda belirtilen usullere 
göre sigortacıya beyan etmesi kararlaştırılan ihracat konusu satış sözleşmelerinden oluşan cirosu esas 
alınarak belirlenir. 

Ancak, sigortalı özel şartlarda belirlenen her dönem için, asgari bir prim ödemek zorundadır. Sigortalının, 
özel şartlarda belirlenen her dönem itibariyle beyan etmesi kararlaştırılan cirosu esas alınarak belirlenen 
primin, aynı döneme karşılık gelen asgari primden fazla olması halinde, asgari primi aşan kısım sigortalıdan 
tahsil edilir. 

Sigortacının sorumluluğu, asgari primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin 
poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, asgari primin tamamının veya ilk taksidin 
ödenmemesi halinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye 
yazılır. 

Taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olan asgari primin ve sigorta prim taksitlerinin ödeme zamanı, miktarı ve 
vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya 
bildirilir. Sigortalı, prim taksitlerinin herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşer. Temerrüt 
gününü takip eden 15 gün içinde sigortalı prim borcunu ödemediği takdirde, bu müddetin bitiminden itibaren 
15 gün süreyle sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemiş olması kaydıyla, teminatın durduğu süre 
içinde prim borcunun ödenmesi durumunda teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının 
durduğu tarihten itibaren 15 gün içinde prim borcunun ödenmemesi halinde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara 
gerek kalmaksızın feshedilmiş olur. Sigorta sözleşmesinin bu şekilde feshedilmiş sayıldığı hallerde, 
sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye karşılık gelen prim, gün esası üzerinden hesaplanarak 
fazlası sigortalıya iade edilir. 

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, poliçede belirtilmiş olması kaydıyla, sigortalının cirosu esas alınarak 
belirlenecek primin, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını aşmayan kısmı muaccel hale 
gelir. 

C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 

C.2.1. Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde 
yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar. 

C.2.2. Sigortalının beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının prim kaybına neden 
oluyor, sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, sigortacı durumu 



öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre 
içinde prim farkını talep edebilir. 

Sigortalı, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış 
olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı 
veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur. 

Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde sigortacı, riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden 
cayabilir ve asgari primden az olmamak üzere, o güne kadar bildirilen ciro üzerinden hesaplanan prime hak 
kazanır. 

C.2.3. Sigortalının kasdı bulunmadığı durumlarda, rizikonun sigortacının durumu öğrenmesinden önce veya 
sigortacının cayabileceği ya da caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşmesi 
halinde, sigortacı tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana 
göre öder. 

C.2.4. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer. 

C.3- Menfaat Sahibinin Değişmesi 

Sigorta sözleşmesi süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde, sözleşme hüküm ifade etmeye devam 
eder ve sigortalının sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigortalı 
ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde 
sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. 

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir, varsa fazlası 
yeni hak sahibine iade edilir. 

Menfaat sahibinin değişmesi halinde, taraflarca fesih hakkının kullanılmaması durumunda, ödenmesi 
gereken prim borcundan sigortalı ile yeni hak sahibi birlikte sorumludur. 

Sigortalının ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine veya sahiplerine 
geçer. 

C.4- Yasal Giderler 
Sigortacı tarafından veya sigortacının onayıyla sigortalı tarafından zarara ilişkin olarak ödenen yasal giderler, 
özel şartlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça aşağıda belirtilen şekilde karşılanır. 

C.4.1. Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan az olması halinde tümü sigortacı tarafından karşılanır. 

C.4.2. Yasal giderlerin özel şartlarda belirtilen tutardan fazla olması halinde;  

C.4.2.1. Tazminatın ödenmesinden önce sigortalı tarafından yasal işlemlere ilişkin olarak veya zararın 
azaltılması amacıyla ödenen giderler zarar hesabında dikkate alınır. 

C.4.2.2. Tazminatın ödenmesinden sonra ödenecek olan giderler sigortacı tarafından karşılanır. 

C.5- Soruşturma, İnceleme ve Müdahale Giderleri 
Ödenecek primlere ilaveten sigortalı, sigortacının alıcılar veya muhtemel alıcılar ile ilgili olarak yapacağı veya 
yaptıracağı soruşturma ve inceleme giderlerine özel şartlarda belirlenen şekilde iştirak eder. Aynı şekilde 
sigortalı, her bir müdahale talebi için özel şartlarda tespit edilen bir tutarı ödemeyi taahhüt eder. 

C.6- Tebliğ ve İhbarlar 
Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter 
eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. 

Sigortacının bildirimleri de sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen 
adresine aynı surette yapılır. 

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup 
hükmündedir. 



Sigortacı, sigortalı veya yeni menfaat sahibi tarafından yapılan fesih ihbarı, alındığı tarihi izleyen gün hüküm 
ifade eder. 

C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması 
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ilişkin 
öğreneceği ticari ve mesleki sırların, sigortalı ise sigortacı tarafından alınan kararların saklı tutulmamasından 
doğacak zararlardan sorumludurlar. 

C.8- Yetkili Mahkeme 
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili 
mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının 
bulunduğu yerdeki, sigortalı aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki 
ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir. 

C.9- Zamanaşımı 
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar. 

C.l 0- Özel Şartlar 
Sigorta sözleşmesine bu genel şartlara aykırı düşmemek ve sigortalının aleyhine olmamak kaydıyla özel 
şartlar konulabilir. 

 

Son Düzenleme Tarihi: 12 Nisan 2005
 


