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Hayat ve Emeklilik

A. SİGORTANIN KAPSAMI 

A.1. Sigortanın Konusu 
Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde 
bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz 
konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıdaki şartlar 
çerçevesinde teminat altına alır. 
Üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel; yer altı maden ocaklarında üretim panoları haricinde yer 
altının tüm açıklıklarında çalışan personeli (tahkimat, tarama, nakliyeci, tulumbacı, elektrikçi, makinacı, 
haritacı, sondajcı, barutçu v.b.), yer üstü kömür ocaklarında ocak alanı içinde sigorta konusu faaliyet 
gereği bulunması gereken  personeli (sürücüler, haritacılar, operatörler,  yağcılar, tamirciler, sondajcılar, 
tulumbacılar, ateşleyici ekip, v.b.) ifade eder.
Bu sigortanın sigorta ettireni, yer altı veya yer üstü kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı 
madenciliği faaliyetlerini kendi nam ve hesabına yürüten, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde 
bulunan personel ile arasında iş akdi olan gerçek ve tüzel kişidir.

A.2. Kazanın tanımı
Bu genel şartlardaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı 
madenciliği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigorta konusu sahada işin 
yürütümü nedeniyle sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa 
maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. 
Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket 
neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır. Ancak; 
a)  Her türlü hastalıklı hal, 
b)  Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sıcaklık, donma, güneş  
 çarpması ve konjestion gibi tesirler, 
c)  Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs, 
d)  Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı, 
e)  Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile  
 ilaç kullanımı 
neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine 
sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz. 

A.3. Kapsama Giren Teminat Türleri 

A.3.1. Ölüm Teminatı 
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne 
yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir. 

A.3.2. Sakatlık Teminatı  
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına 
yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, 
sürekli sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir. 

Maden Çalışanları 
Zorunlu Ferdı ̇Kaza Sıġortası Genel Şartları 
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             Teminatın % si 
İki gözün tamamen kaybı          100 

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı       100 

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı       100 

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı    100 

Genel felç        100 

Şifa bulmaz akli denge bozukluğu       100 

Kolun veya elin tamamen kaybı       100 

Her iki kulağın tamamen sağırlığı       100 

Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı      50 

Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı       40 

Bir ayağın tamamen kaybı        40 

Bir ayağın -bütün parmaklar dahil- kısmen kesilmesi      30 

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı       30 

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı       20 

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı       15 

Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı       8 

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması       30 

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması       20 

Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması      20 

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması      15 

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görme gücünün yarı yarıya kaybı    25 

Bir kulağın tamamen sağırlığı       10 

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması       25 

Bel kemiğinin belirgin bir eğilme nedeniyle hareketsizliği      30 

Göğüs kafesinde sürekli şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı      10 

                       Sağ            Sol         

Omuz hareketinin tamamen kaybı         25  20 

Dirsek hareketinin tamamen kaybı          20  15 

Bilek hareketinin tamamen kaybı         20  15 

Baş parmak ile işaret parmağının tamamen kaybı         30  25 

Baş parmak ile beraber işaret parmağından başka bir parmağın tamamen kaybı    25  20 

İşaret parmağı ile beraber baş parmaktan başka bir parmağın tamamen kaybı       20  15 

Baş ve işaret parmaklarından başka üç parmağın tamamen kaybı        25  20 

Yalnız baş parmağın tamamen kaybı          20  15 

Yalnız işaret parmağının tamamen kaybı         15  10 

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı          10  8 

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı          8  7 

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı          7  6 
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Yukarıdaki cetvelde zikredilmiş bulunan sürekli sakatlıkların oranı, daha az vahim olsalar bile, bunların 
ehemniyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı oranlara kıyasen tayin olunur.
Bir organın tamamen veya kısmen kaybı, söz konusu organın veya organ kısmının kesin bir şekilde 
sakatlığını ve kullanılamamasını ifade eder. 
Bir kazadan önce tamamen sakat durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının kaybı tazmin 
edilmez. Bir kazadan önce kısmen sakat durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının sakatlık 
oranı kaza sebebiyle arttığı takdirde, tazminat kazadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki farka 
göre hesaplanır.
Aynı kazadan dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meydana gelen sakatlık durumları için 
ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın toplamı poliçe vadesi içinde yürürlükte olan teminat tutarını 
geçemez. 
Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıda sağ ve sol organlar için belirlenen oranlar ters olarak uygulanır.

A.4. Teminat Dışında Kalan Haller 
Aşağıdaki nedenlerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen kazalar sigorta 
teminatı dışındadır: 
a)  Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun,  
 olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği sıkı yönetim ve askeri hareketler, 
b)  Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma, 
c)  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, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, 
d)  Fırtına, dolu, yıldırım ve sigorta konusu faaliyetlerin icrasına bağlı olarak meydana gelmemesi şartıyla  
 deprem, toprak kayması, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını,
d)  Nükleer rizikolar veya nükleer , biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve   
 kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj ve bunların   
 gerektirdiği sıkı yönetim ve askeri tedbirler, 
e)  Suç işlemek veya suça teşebbüs, 
f)  Tehlikede bulunan kişiler ve malları kurtarma durumu hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır  
 tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 

A.5. Kapsam Dahilindeki İşletmeler   
06/2/2015 tarih ve 29259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
kabul edilen Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar gereğince, asgari 
sigortalama şartlarını sağlayan yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı 
madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, tesislerinde istihdam ettikleri üretim ve 
üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta yaptırmak zorundadırlar. 
Asgari sigortalama şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esasları ifade eder.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, 
Türkiye saati ile öğleyin 12:00'de başlar ve öğleyin 12:00'de sona erer.
Sigorta sözleşmesinin vade sonundan önce sonlandırılması usul ve esasları Müsteşarlıkça belirlenir.

A.7. Teminatın Askıya Alınması 
Anılan Bakanlar Kurulu kararı gereğince yapılacak risk incelemesi sonucunda asgari sigortalanma 
şartlarını sağladığı tespit edilen tesiste çalışan sigorta kapsamına dahil personel için sigorta poliçesi 
düzenlenir.
Risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının 
tespiti üzerine sigorta talebi reddedilir, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumları ile sigorta ettirene 
sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir. Yapılan bildirimden itibaren bir buçuk ay içinde, ilhili 
gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine sigorta şirketince yeniden yaptırılacak risk incelemesi sonucunda 
faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalanma şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesiste çalışan 
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sigorta kapsamına dahil personel için sigorta poliçesi düzenlenir.
Poliçe başlangıcından altı ay içinde aynı risk incelemesi tekrar edilir, inceleme sonucunda ilgili tesisin 
asgari sigortalanma şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut sigorta teminatı askıya alınır, durum 
sigorta şirketince ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına, sigorta etirene derhal yazılı olarak bildirilir. 
İlgili mevzuat dahilinde kamu kurumlarınca faaliyet sahasında izin verilen faaliyetleri yürüten işletme 
personeli bakımından sigorta teminatı izin ile sınırlı olmak üzere devam eder. Bu durumda sigorta şirketi 
teminatın askıya alınma süresiyle sınırlı olarak ilgili prime hak kazanır.

Sigorta teminatının askıya alınmasına ilişkin bildirimden altı ay içinde sigorta teminatı sigorta ettirenin 
talebi üzerine sigorta şirketince yaptırılacak risk incelemesi sonucunda tekrar yürürlüğe alınmazsa, 
mevcut poliçe, fesih bildirimi tarihinden geçerli olmak üzere, feshedilerek durum ruhsat vermeye yetkili 
kamu kurumları ile sigorta ettirene sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir ve askıya alma süresi 
dahil prim sigorta ettirene iade edilir. Bu maddenin üçüncü paragrafının son cümlesi saklıdır. Askıya 
alınan sigorta teminatının tekrar yürülüğe alınması durumunda keyfiyet ruhsat vermeye yetkili kamu 
kurumlarına ve sigorta ettirene sigorta şirketince yazılı olarak bildirilir ve mevcut poliçe yeni duruma 
göre aynı şartlarda uzar.
Kamu kurumlarınca ilgili mevzuat dahilinde üretim faaliyetlerinin durdurulduğu anda poliçe teminatı 
kendiliğinden askıya alınmış sayılır ve ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta şirketince işlem tesis edilir.

A.8. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı 
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat 
yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller sigortalılara ve 
sigortalının kanuni varislerine karşı ileri sürülemez. 
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre 
tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. 
Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir: 
Tazminatı gerektiren olay; 
a)  Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya kusuru   
 sonucunda meydana gelmişse, 
b)  Sigorta ettirenin ilgili mevzuattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda meydana   
 gelmişse, 
ve sigorta ettirenin rizikonunun gerçekleşmesi halinde B.2. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmemesi nedeniyle, artan zarar miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, zarar miktarında bir artış olmuşsa 
sigorta ettirene rücu edilir. 
Sigortacının ilgili mevzuat kapsamında diğer sorumlulara rücu hakkı saklıdır. Sigortacı rücu sebeplerine 
dayanarak tazminat sürecini geciktiremez.

B. TAZMİNAT 
B.1. Sigortalıların veya Hak Sahiplerinin Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi
Sigortalılar veya hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya 
karşı talepte bulunabilirler. 
Tazminata yol açan olay, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü 
içinde, sigorta ettiren tarafından ise gecikmeksizin sigortacıya bildirilir.

B.2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren, Sigortalılar veya Hak Sahiplerinin 
Yükümlülükleri 
a) Sigorta ettiren, sigortalı veya hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren B.1.  
 maddesinde belirtilen süre içinde durumu sigortacıya bildirmeye mecburdur.
b) Sigorta ettiren, sigortalı veya hak sahipleri rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca  
 veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve  
 beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak, ayrıca,  
 aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının  
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 inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almak ile sigortacının  
 talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını  
 tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi  
 mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek zorundadır.
c) Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, sigortalı değilmişçesine zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına  
 engel olunması veya sigortacının poliçeden doğan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar  
 ölçüsünde önlemler almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır. 
d) Sigortacı her zaman kazazedeyi muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirme hakkına sahip olup, bu  
 muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur. Kazazedenin tedavisi ve iyileşmesi ile  
 ilgili olarak sigortacının tayin edeceği bir doktor tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek   
 direktiflere uyulması şarttır. 
e) Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi  
 karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal  
 haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname,  
 davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek zorundadır. 
f) Sigorta ettiren ve/veya sigortalı sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa   
 sigortacılardan her birine rizikonun gerçekleştiğini bildirmek zorundadır.

B.3. Tazminatın Belirlenmesi
Tazminat A.3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Sigorta tazminatının tespitinde zarar 
hesabı yapılmaz. Ancak söz konusu tazminat, hak sahiplerinin ilgili özel hukuk mevzuatı çerçevesinde 
sahip oldukları zarara bağlı İşveren Sorumluluk Sigortası tazminatları dahil diğer tazminatların 
hesabından mahsup edilir.
Sigorta konusu kaza sonucunda ortaya çıkan neticelerin, kazadan önce mevcut olan veya sonradan 
meydana gelen ve heralde kaza ile ilgisi bulunmayan sakatlık veya sigortalının kusuru sonucu 
ağırlaşması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı sigortalının son haline göre tespit edilmeyip 
aynı kazanın tamamen sağlıklı bir kimsede tıbbi tedavinin tam ve doğru biçimde yapılmış olması 
kaydıyla ortaya çıkacak sonuca göre tespit edilir.

B.4. Teminat Türlerinin Birleşmesi 
Bir kaza, ölüm ve sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, sakatlık tazminatı almış 
bulunan sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde 
sigortalının kanuni varislerine, varsa sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı 
arasındaki fark ödenir.

B.5. Tazminatın Ödenmesi 
Sigortacı, B.2. maddesindeki belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya ilgili birimlerine iletildiği 
tarihten itibaren on beş gün içinde, talep edilen tazminatı poliçe vadesi içinde yürürlükte olan teminat 
tutarları dahilinde öder. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine taalluk eden tazminat ödemeleri saklıdır. 
Temerrüde düşülmesi halinde ödenecek kanuni temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme 
sayılmaz.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi 
Sigorta ücreti; prim, Güvence Hesabına katılma payı ile sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine 
ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur. 
Sigorta ücretinin tamamı peşinen ödenir. Ancak taraflar, primin en az, 2015/7249 sayılı Karar ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde Devletçe sunulan zorunlu reasürans bedeli kadarını poliçenin teslimi karşılığında 
peşin olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu durumda ilgili sigorta şirketi 
primin ödenmemesi sebebiyle ilgili mevzuat çerçevesinde sahip olduğu poliçeyi fesih hakkından 
vazgeçmiş sayılır.

C.2. Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü  
Sigortacı, bu sigortayı, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tespit olunacak 
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asgari sigortalama şartlarının sağlandığına ve sigorta ettirenin yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. 
Sigorta ettiren asgari sigortalama şartları hakkındaki bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur. 
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğünün ihlal edildiğinin 
tespiti durumunda, bu ihlal tazminatın miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek 
nitelikte ise, ihmalin derecesine göre ihlal sonucu tazminat miktarına etki eden tutar sigorta ettirene 
rücu edilir. İhmal kast derecesinde ve beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında 
bağlantı varsa, hak sahibine ödenen tüm tazminat sigorta ettirene rücu edilir.

C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü   
Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan asgari sigortalama şartlarını 
değiştirerek tazminat tutarının artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz. 
Sigorta ettiren, sigortalanan personele ilişkin güncel bilgileri ilgili değişiklikten itibaren beş gün içinde 
sigortacıya bildirir. Sigortalanan personelin sigorta konusu olmaktan çıkması halinde, kalan günlerin 
primleri, gün esasına göre, sigorta ettirene ilgili mevzuat dahilinde iade olunur. 
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan 
yükümlülüğünün ihlal edildiğinin saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da 
rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, ihlal sonucu tazminat 
miktarına etki eden tutar sigorta ettirene rücu edilir. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen 
değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, bu durumda sigortalıya/hak sahibine ödenen 
tüm tazminat sigorta ettirene rücu edilir. 
Herhangi bir nedenle sigortanın feshedilmesi halinde sigortacı durumu ruhsat vermeye yetkili kamu 
kurumlarına ve sigorta ettirene derhal yazılı olarak bildirir. 
Sigorta ettiren; kazaya karışılması, bu genel şartlar kapsamındaki sigorta teminatına dahil hususlarla 
ilgili dava açılması gibi sorumluluğunu gerektirecek olayları, gecikmeksizin sigortacıya bildirir. Bildirimin 
yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta artışa neden olmuşsa, artan kısım sigorta 
ettirene rücu edilir.

C.4. Sigorta Ettirenin Değişmesi    
Sigorta ettirenin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde, sigortacı bu durumun kendisine 
bildirilmesini müteakip mevcut poliçenin asgari sigortalama şartlarının bulunmaması sebebiyle 
sonlandırılmasına karar vermezse mevcut poliçe yeni gerçek veya tüzel kişiyle kendiliğinden devam 
eder. Poliçenin feshi halinde kalan günlerin primleri, gün esasına göre sigorta ettirene iade edilir.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar    
Sigortacıya yapılacak bildirimler sigorta şirketinin merkezine veya sözleşmede yer verilen ilgili 
temsilciliğine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter eliyle veya taahhütlü mektupla 
yapılır. 
Sigortacının bildirimleri de sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son 
bildirilen adresine aynı surette yapılır. 
Taraflar imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup 
hükmündedir.
Sigorta sözleşmesinde belirlenen elektronik haberleşme yöntemleri ile de sigorta ettirene tebliğ ve 
ihbar yapılabilir.

C.6. Sırların Saklı Tutulması     
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ait olarak 
öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.7. Zaman Aşımı     
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yılda ve 
her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı ayda, sigorta konusu olaydan itibaren on yılda 
zamanaşımına uğrar. 
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Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi 
öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir. 
Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı 
bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. 
Bu sigortada, tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak 
yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zaman aşımına 
uğrar. 
Diğer hususlarda genel hükümler uygulanır.

C.8. Yetkili Mahkeme     
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklara ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya 
sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, 
kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede 
de açılabilir. Uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir. 

C.10. Yürürlük      
Bu genel şartlar 06/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.


