
SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI ADI SOYADI / ÜNVANI OYA  KÜÇÜK:

ADRESİ GÜRSEL MAH. SEREN SK. PARK STUDIES APT. BLOK  NO: 3  İÇ KAPI NO: 10
KAĞITHANE / İSTANBUL

:

T.C KİMLİK NO 62665*****:

RİZİKO ADRESİ MERKEZ MH ŞİŞLİ İSTANBUL 34:

TEMİNATLAR SORUMLULUK LİMİTİ ( TL) NET PRİM : 2,559.52 TL

BSMV          : : 127.98 TLYILLIK TOPLAM SORUMLULUK LİMİTİ 500,000.00
BRÜT PRİM : 2,687.50 TL500,000.00MESLEKI SORUMLULUK

500,000.00SAVUNMA MASRAFLARI

100,000.00KAYIP DÖKÜMANLAR

YARGI BENZERİ MASRAFLAR 50,000.00

İLETİŞİM MASRAFLARI 50,000.00

ARABULUCULUK 500,000.00
ÖDEME PLANI

İŞYERİ ASİSTANS DAHİLDİR
TAKSİTLER TARİH TUTARI TL

MUAFİYETLER

KAYIP DÖKÜMANLAR 1,000.00 TL

YARGI BENZERİ MASRAFLAR 1,000.00 TL

İLETİŞİM MASRAFLARI 1,000.00 TL

MESLEKİ SORUMLULUK, SAVUNMA MASRAFLARI  VE ARABULUCULUK İÇİN
UYGULANACAK MUAFİYET BEHER VE HER BİR HASARDA MİNİMUM  2000 TL
OLMAK ÜZERE HASARIN % 10 'U

RİSK BİLGİLERİ

Mesleki Faaliyeti : AVUKATLIK
Geriye Yürürlük Tarihi : 24/01/2017

En Son Tamamlanmış Finansal Yıl
Cirosu   :

1.00 TL

ÖZEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR /TEMİNAT KLOZLARI

İş bu poliçe Sigorta Ettirenin/Sigortalının, herhangi bir kişi veya kurumun (ortaklar da dahil olmak üzere) herhangi bir talep, dava,
soruşturma veya hasara neden olabilecek bir durum ve/veya hatadan haberdar olmadığı/olmadıkları beyanı ve koşulu ile
düzenlenmiştir. Bu koşulda belirtilen hal sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilen hal olup Sigortacı koşulun sağlanmadığını
öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir ve sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta
dönemine ait prime hak kazanır.
Bu teklif, teklif formunun ya da soru formunun sigortalı tarafından imzalandığı tarih ile sigortacı tarafından teklifin verildiği tarih arasında
riskte herhangi bir değişiklik olmamasına dayanarak verilmiştir. Riskteki herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigortacı kendi
insiyatifinde bu endikatif teklif sigortalı tarafından kabul edilmiş olsun olmasın teklif şartlarında değişiklik yapma veya teklifini geri
çekme hakkına sahiptir.   Bu kotasyon gönderildiği tarihten itibaren 15 gün boyunca geçerlidir.

İŞBU TEKLİF 08/02/2022 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

PEŞİN 24/01/2022 298.62

1. TAKSİT 24/02/2022 298.61

2. TAKSİT 24/03/2022 298.61

3. TAKSİT 24/04/2022 298.61

4. TAKSİT 24/05/2022 298.61

5. TAKSİT 24/06/2022 298.61

6. TAKSİT 24/07/2022 298.61

7. TAKSİT 24/08/2022 298.61

8. TAKSİT 24/09/2022 298.61
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'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
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Bu bir talebe dayalı (claims made) sigorta poliçesidir. Bu police ancak bir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS tarafından SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI aleyhine Sözleşme Dönemi'nde ilgili TALEP nedeniyle ilk kez TALEP'te bulunulması ve aynı
SÖZLEŞME DÖNEMİ'nde SİGORTACI'ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır. Ayrıca, yasal savunma masrafları için de
MUAFİYET uygulanacaktır.

Primin ödenmesi karşılığında ve işbu poliçedeki tüm hükümlere tabi olmak şartıyla, SİGORTACI aşağıdakileri kabul eder.

TEMİNATLAR

Bu poliçe ile verilen teminatın kapsamı yalnızca SÖZLEŞME DÖNEMİiçinde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI aleyhine ilgili TALEP
nedeniyle ilk kez TALEP'te bulunulması ve bu poliçede belirlenen usulle SİGORTACI'ya ihbar edilmesi halinde geçerli olacaktır.

Mesleki Sorumluluk SİGORTACI, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın MESLEKİ HİZMETini Yerine Getirmemesi  nedeniyle ÜÇÜNCÜ
ŞAHISlar tarafından TALEP edilen tüm TAZMİNAT'ı SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI adına ödeyecektir. MESLEKİ
HİZMETini Yerine Getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış
beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, MESLEKİ HİZMETi yerine getirirken yapılan
ihmaller veya MESLEKİ HİZMETİ YERİNE GETİRMEME anlamına gelmektedir.

Hakaret SİGORTACI, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle TALEP
edilen tüm TAZMİNAT'ı SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI adına ödeyecektir. Manevi tazminat davaları da bu
teminat kapsamı altındadır.

Savunma SİGORTACI, işbu poliçenin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir TALEP durumunda savunma
hakkına sahiptir. SİGORTACI, bu TALEP'in savunması için sözkonusu olan SAVUNMA MASRAFLARI'nı kendisi
karşılayacaktır.

SİGORTACI'nın, HATALI EYLEM sonucu ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır: (i) ilk olarak GERİYE YÜRÜRLÜK TARİH'inde veya
daha sonra meydana gelmiş olması ve (ii) yalnızca MESLEKİ HİZMET'in yerine getirilmesi sırasında işlenmiş olması.

EK TEMİNATLAR

Uzatılan Bildirim
Süresi

SİGORTACI'nın sigorta poliçesini yenilememesi durumunda SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI bu yenilememenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya talepte
bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir TALEP'i SİGORTACI'ya ihbar etmek hakkına sahiptir. SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI tarafından PRİM ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırı harekette bulunulması ve bu
poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

Emeklilik / Mesleği
Bırakma

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın SÖZLEŞME DÖNEMİ içerisinde vefat, maluliyet ya da emeklilik durumuna
bağlı olarak MESLEKİ HİZMETLERine son vermesi durumunda;

(i) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak
kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI, aleyhine yapılabilecek TAZMİNAT
TALEPlerini, SÖZLEŞME DÖNEMİ ya da 2 (iki) yıllık bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir.

(ii) Bu poliçedeki teminat GERİYE YÜRÜRLÜK TARİHİ nde ya da sonrasında ve SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın
mesleği bırakmasından önce gerçekleşen HATALI EYLEMler için geçerli olacaktır.

Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi;

(i) Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi
durumunda,

(ii) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise uygulanmayacaktır.
Yargı Benzeri
Masraflar

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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Yargı Benzeri
Masraflar

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme
yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI tarafından ya da SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI adına araştırılması, savunması, dava
açılması ya da temyizi sırasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti'ne tabidir. Bu alt limit, SORUMLULUK
LİMİTİ'nin bir parçası olup, ayrıca buna eklenmeyecektir.

Yıllık toplam Sorumluluk Limiti' nin 50,000 TL' den az olduğu durumlarda bu alt sorumluluk limiti
uygulanmayacaktır.

İletişim Masrafları SİGORTACI, SÖZLEŞME DÖNEMİ içerisinde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından:
(i) police altında teminat altına alınmış bir TALEP nedeniyle SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın itibarına
gelen zararı hafifletmek için; ya da
(ii) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da
beklenmedik ölümüne  bağlı olarak SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın katlanacağı herhangi bir potansiyel iş
durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları'nı karşılayacaktır:

Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti'ne tabidir. Bu alt sorumluluk limiti,
Sorumluluk Limiti'nin bir parçası olup, ayrıca buna eklenmeyecektir.

Yıllık toplam Sorumluluk Limiti' nin 50,000 TL' den az olduğu durumlarda bu alt sorumluluk limiti
uygulanmayacaktır.

Kayıp Dokümanlar

(i) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın yasal sorumluluğunda bulunan, ve
(ii) SÖZLEŞME DÖNEMİ içinde yalnızca MESLEKİ HİZMETLER'in yerine getirilmesi veya yerine
getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, TAZMİNAT zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş
olan ÜÇÜNCÜ ŞAHIS'a ait DOKÜMANLAR ile ilgili SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın bu DOKÜMANLAR'ı
yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içerecektir. Ancak:

(a)     bu kayıp veya hasar, DOKÜMANLAR (1) taşıma halindeyken; veya (2)      SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI
veya SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın normal faaliyetleri sırasında kendisinin emanet ettiği yanında bağlı
çalışanların emanetindeyken oluşmalıdır.
(b) kaybolmuş veya unutulmuş DOKÜMAN'ın SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından özenli bir şekilde
bulunması için araştırılmış olmalıdır.
(c) Bu gider ve masrafları içeren Talep tutarı fatura ile belgelenmelidir, ayrıca hesaplar SİGORTACI
tarafından önerilen ve SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın kabulu ile görevlendirilen yetkili bir kişinin onayına
tabi olacaktır; ve
(d) SİGORTACI, aşınma, yıpranma ve/ veya zaman içinde bozulma, güve ve haşarat veya SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI'nın kontrolü dışındaki diğer hususlardan kaynaklanan TALEP'lerden sorumlu olmayacaktır.
Bu ek teminat, SORUMLULUK LİMİTİ'nin bir parçası olup, ayrıca buna eklenmeyecektir. 100,000TL tutarında bir
maksimum Alt Sorumluluk Limiti'ne tabidir.Yıllık toplam SORUMLULUK LİMİTİ'nin 100,000TL'den az olduğu
durumlarda, bu ek teminat için herhangi bir Alt Sorumluluk Limiti uygulanmayacaktır. Bu ek teminat kapsamındaki
her bir TALEP için MUAFİYET uygulanacaktır.

İşbu poliçede aşağıda tanımı yapılan kelimeler özel anlama sahip olup, bu terimlerin yer aldığı metinlerde de bu
özel anlamlar  geçerli olacaktır.

Arabuluculuk SİGORTALInın / SİGORTA ETTİRENin arabuluculuk faaliyetleri ve hizmetleri ile bağlantılı, bunlarla ilişkili
MESLEKİ HİZMETlerinden kaynaklanan TALEPler iş bu poliçe koşulları, genel  ve özel şartları çerçevesinde
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Arabuluculuk

MESLEKİ HİZMETlerinden kaynaklanan TALEPler iş bu poliçe koşulları, genel  ve özel şartları çerçevesinde
teminat altına alınmış olup,  aşağıda istisna edilen  durumlardan  ileri gelebilecek tüm  TALEPler poliçe kapsamı
dışındadır.  Her durumda, arabuluculuk faaliyeti ile alakalı veya bundan ileri gelen bununla bağlantılı tüm
TALEPlerde SİGORTALInın / SİGORTA ETTİRENİN Arabuluculuk Belgesini  Sigorta Şirketine ibraz etmesi
gerekmektedir, ilgili belgenin olmaması ve/veya ibraz edilememesi ve/veya geçerliğini yitirmiş olması halinde
Arabuluculuk faaliyetinden kaynaklı tüm hasar TALEPleri, masraf, TAZMİNAT ve SAVUNMA MASRAFLARI
teminat harici olacaktır.
Bu ek teminat poliçede belirtilen alt limit ile sağlanacaktır. Bu alt limit SORUMLULUK LİMİTİnin bir parçası olup ve
buna eklenmeyecektir.

İstisna edilen durumlar
• Arabulucunun Arabuluculuk Dairesi kararıyla meslekten uzaklaştırıldığı/men edildiği dosyalar ve haller ile
bunlarla bağlantılı her türlü zarar,
• Arabuluculuk Meslek Etiği Kuralları ile bağdaşmayan davranışlar,
• Tamamlama eğitimlerinin alınmamış olmasına rağmen arabuluculuk yapılan dosyalar

TANIMLAR

Tevkil SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI haricinde yetkili kıldığı avukatların, SİGORTACI'nın tazminat ödeme yükümlülüğünü
doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.

Bedensel Yaralanma Fiziksel yaralanma, hastalık, bulaşıcı hastalık veya ölüm dahil her türlü bedeni zarar demektir.

Mesleki Hizmeti
Yerine Getirememe

Her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya
MESLEKİ HİZMETİ YERİNE GETİRMEME, yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, MESLEKİ HİZMETi yerine
getirirken yapılan ihmaller veya MESLEKİ HİZMETi yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

Talep Aşağıdakilerden her biri demektir: HATALI EYLEM'ler nedeniyle talep edilen TAZMİNAT için yapılan herhangi bir
(i) yazılı talep veya (ii) hukuki veya idari dava açılması durumu

Tazminat SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya karşı alınan hukuk veya idare mahkemesi kararı nedeniyle SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI'nın ÜÇÜNCÜ ŞAHIS'a karar gereğince ödemekle yükümlü olduğu meblağ veya SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI'nın yada SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın onayı ile SİGORTACI tarafından sulh anlaşması
sonucu ödenmesi gereken miktar demektir.

Savunma Masrafları SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından veya onun adına her türlü TALEP'in araştırılması, savunması, tespiti,
uzlaşması veya temyizi veya diğer itiraz yolları  ile ilgili olarak tahakkuk eden makul orandaki her türlü ücret,
maliyet veya masraflar demektir. "SAVUNMA MASRAFLARI" SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın her türlü iç
veya genel masraflarını veya SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın zamanının maliyeti olarak karşılığını
içermeyecektir.

İletişim Masrafları SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI dışarıdan aldığı bir halkla ilişkiler danışmanlık hizmeti için ödenen makul ve
gerekli ücretler, masraflar ve harcamalar anlamına gelmektedir. SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın her zaman
bu masraflar oluşmadan önce yazılı onayının alınması gerekmektedir.

Dokümanlar Bilgisayar kayıtları ve elektronik ve dijital veriler dahil her türlü doküman anlamına gelmektedir. Ancak dokümanlar
herhangi bir para birimi, kıymetli evrak veya bunlara ait kayıtları içermeyecektir.

Çalışan Bir iş akdine göre SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın bir çalışanı olarak açıkça görevlendirilen, işe alımı Sosyal
Güvenlik Kurumu'na bildirilen gerçek kişiler demektir. "ÇALIŞAN" (i) herhangi bir yönetici, ortak veya şirket sahibi;
veya (ii) geçici sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar anlamına gelmemektedir.

Sigortalı MESLEKİ HİZMET'in yerine getirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki kişilerden  her biri demektir:
(1) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI;
(2) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın herhangi bir yöneticisi, ortağı veya sahibi;
(3) Herhangi bir ÇALIŞAN;
(4) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın yönetimi veya direkt kontrolü altındaki stajyer avukatlar

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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(5) Bu tanımın (2) ve (3) maddelerinde belirtilen SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın mirasçısı veya kanuni
temsilcileri
Ancak 1., 2., 3. ve 4. maddelerde belirtilen SİGORTA ETTİREN/SİGORTALIlar için teminat sadece  MESLEKİ
HİZMETLER'in yerine getirilmesi esnasında geçerli olacaktır.

Sigortacı GULF Sigorta A.Ş. anlamına gelmektedir.

Sorumluluk Limiti GULF Sigorta A.Ş.'nin hasar durumunda ödemekle yükümlü olduğu poliçede belirtilen azami tutardır.

Avukatlık Hizmetleri Avukat olarak MESLEKİ HİZMET'i aşağıdaki koşulları içerecek şekilde icra etme anlamındadır.
(1) Bu hizmetleri Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca sağlamak; ve
(2) Her türlü vasiyet memuru, vekil, avukat, noter, tasfiye memuru ya da kişisel vekil olarak hareket etmek.

Zarar Manevi tazminat talepleri dahil olmak üzere, TAZMİNATve SAVUNMA MASRAFLARI demektir. Bu poliçe (1)
vergileri, (2) tazminatın birkaç katı veya örnek teşkil etmesi amacıyla verilen ve/veya herhangi bir hasar karşılığı
olmayan tazminatları; (3) her türlü cezaları; (4) mahkeme kararlarına göre alınan tedbirlerin veya konusu para
olmayan icra emirlerinin yerine getirilmesi için yapılması gereken her türlü maliyet ve masrafları; (5) herhangi bir
SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI lehine sağlanan menfaat, ücret, genel masraf ve harcamaları; veya (6) hukuken
sigorta edilemez olarak kabul edilen her türlü hususu kapsamayacak ve bunlar "Zarar" olarak tan
ımlanmayacaklardır.

Sözleşme Dönemi Poliçede belirtilen poliçe süresini belirtir. Poliçe fesih edildiği takdirde, SÖZLEŞME DÖNEMİ feshin geçerli
olacağı tarihte sona erecektir.

Sigorta Ettiren Poliçede belirtildiği şekliyle tüzel veya gerçek kişi olacaktır.

Çevre Kirleten
Maddeler

Asbest, duman, buhar, kurum, elyaf, küf, hücreler, mantar, mikroplar, is, asitler, alkaliler, her türlü nükleer veya
radyoaktif maddeler, kimyasallar ve atıklar yüzünden doğal olarak ya da başka bir şekilde zarar veren, her türlü
katı, sıvı, biyolojik, radyolojik, gaz veya ısı şeklinde bozucu ya da yabancı madde demek olup bununla sınırlı
olmayacaktır. "Atık" yeniden dönüştürülecek, onarılacak veya yeniden elde edilecek malzemeleri de içermekte
olup bununla sınırlı olmayacaktır.

Prim Poliçede belirtildiği şekliyle tutar ve bu poliçeye zeyilname ile eklenen ilave prim tutarı anlamına gelmektedir.

Mesleki Hizmet SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın poliçede belirtilen Mesleki Hizmeti anlamına gelmektedir.

Maddi Varlıkların
Hasarı

Maddi malvarlığına verilen hasar veya kayıp veya bunun kullanımının kaybı anlamına gelmektedir.

Muafiyet SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın herbir hasarda ödemesi/ katlanması gereken tutardır. Poliçede belirtilmiştir.

Geriye Yürürlük
Tarihi

TALEP'in bu poliçe teminatı içinde değerlendirilebilmesi için bu TALEP'e neden olan HATALI EYLEM'in bu tarihten
sonra yapılmış olması gerekmektedir. Poliçede belirtilmiştir.

Üçüncü Şahıs Herhangi bir tüzel veya gerçek kişi demektir; ancak ÜÇÜNCÜ ŞAHIS aşağıdakileri içermez: (i) SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI'yı; veya (iv) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın faaliyetlerinde maddi bir menfaati veya
yönetimle ilgisi olan diğer bir tüzel veya gerçek kişi.

Ticari Sır Gerçek veya potansiyel anlamda bağımsız ekonomik değeri olan, genel olarak bilinmeyen ve onun açıklanması ve
kullanılmasından ekonomik avantaj sağlanabilen başka kişiler tarafından hukuki yollarla elde edilemeyen bilgiler
anlamına gelmektedir.

Hatalı Eylem MESLEKİ HİZMETİ YERİNE GETİRMEME anlamına gelmektedir.

İSTİSNALAR

SİGORTACI'nın Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.3. maddesi "Teminat dışında kalan haller" başlığı altında belirtilen
durumlar ve işbu poliçede aksi belirtilmediği takdirde  A.4 maddesinde belirtilen durumlar da dahil olmak üzere aşağıdaki hususlara

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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ilişkin herhangi bir TALEP'le ilgili ZARAR'ı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Mesleki Sorumluluk Genel Şartları'nda ve poliçede
teminat ve istisna olarak açıkça belirtilmemiş her türlü risk veya rizikolardan gelebilecek taleplere karşı SİGORTACI'nın sorumluluğu
100 TL ile sınırlıdır.
Rekabet Rekabet ve ticaretin engellenmesi haksız rekabete ilişkin yasa ve kuralların ihlal edilmesinden kaynaklanan ya da

buna ilişkin diğer hususlar teminat haricidir.
Bedensel
Yaralanma/Maddi
Varlıkların Hasarı

BEDENSEL YARALANMA veya MADDİ VARLIKLARIN HASARI'ndan ileri gelen veya bunlara dayanan veya ili
şkili olan durumlar teminat haricidir. Ancak bu istisna, MESLEKİ HİZMETLER'in yerine getirilmesi sırasında,
hukuken gerekli ilgi, özen ve uzmanlık standartlarının gösterilmemesi sonucu oluşan BEDENSEL YARALANMA veya
MADDİ VARLIKLARIN HASARI için uygulanmayacaktır.

Sözleşme
Sorumluluğu/
Performans
Garantileri

Aşağıdaki hususlardan ileri gelen veya bunlara dayanan veya ilişkili olan
durumlar,
(i)          Herhangi bir MESLEKİ HİZMETi yerine getirirken, hukuken gerekli ilgi, özen ve uzmanlık
standartlarının ötesinde herhangi bir sözleşme gereği üstlenilen yükümlülükler ve bunlara bağlı olabilecek cezalar;
(ii) Her hangi bir garanti, teminat veya ürün garantisi; veya
(iii) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın MESLEKİ HİZMETi yerine getirirken yaptığı ihmallerden
kaynaklanmayan herhangi bir gecikme, görevi yerine getirmeme veya tamamlayamama durumları istisna
edilmiştir.

Masrafların Tahmini MESLEKİ HİZMET için alınan ücret veya MESLEKİ HİZMET'in yerine getirilmesine ilişkin masrafların gerçekçi bir
tahmininin yapılamamasından kaynaklanan, bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan durumlar teminat haricidir.

İstihdam/Ayrımcılık (i) İstihdam uygulamaları ile ilişkili taciz veya yasadışı ayrımcılık durumlarından ileri gelen, bunlara dayanan,
bunlarla ilişkili olan durumlar veya bu durumların iddia edilmesi teminat haricidir.

Acze Düşmek SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın acze düşmesi, iflası veya yönetimin kayyım idaresine geçmesi teminat
haricidir.

Alt Yapı Aşağıdaki hususlardan ileri gelen veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili durumlar:
(i) mekanik arıza;
(ii) elektrik kesintisi, elektrik akımı veya gücünün süratle artması veya yükselip düşmesi, kısmi veya tam
kesinti  dahil olmak üzere her türlü elektrik arızası,  veya
(iii) telekomünikasyon veya uydu sistemleri arızası;
teminat haricidir.

Fikri Mülkiyet Hakları
İhlali

Her türlü gerçek veya iddia edilen ÜÇÜNCÜ ŞAHIS'a ait fikri mülkiyet haklarının kasıtlı olmayarak ihlal
edilmesinden kaynaklanan, bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan durumlar teminat haricidir.

Ortak Girişimler SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın dahil olduğu bir birlik, ortaklık veya ortak girişim tarafından gerçekleştirilen
bir işten kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan ve SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI aleyhine
ileri sürülen durumlar teminat haricidir.

Suç Teşkil Eden
Eylemler

Bir hakim ya da bir mahkeme kararına veya SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın itirafına dayanılarak, suç,
suistimal veya dolandırıcılık teşkil eden, bunlardan kaynaklanan veya bunlara ilişkin olan durumlar istisna
edilmiştir. Böyle bir durumda bu TALEP ile ilgili SİGORTACI'nın ödediği tüm zarar SİGORTACI'ya geri ödenecektir.

Patent/Ticari Sır Lisans, patent veya TİCARİ SIR'ların ihlalinden veya usulsüz kullanımından ileri gelen, bunlara dayanan, veya
bunlarla ilişkili olan durumlar teminat haricidir.

Çevre Kirliliği Aşağıdaki hususlardan kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir TALEP:
(i) ÇEVREYİ KİRLETEN MADDELER'in atılması, dağıtılması, serbest bırakılması, dolaşımı veya kaçağı
veya
(ii) ÇEVREYİ KİRLETEN MADDELER'i test etme, izleme, temizleme, imha etme, zehirden arındırma veya
etkisiz hale getirme, ÇEVREYİ KİRLETEN MADDELER'in etkilerinin saptanması veya giderilmesi teminat haricidir.

Önceden Edinilmiş
Bilgiler/Olaylar

Önceden yapılmış veya halihazırdaki bir TALEP veya bir TALEP'e neden olabilecek herhangi bir durumun poliçe
başlangıç tarihinden önce SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından makul olarak bilindiği haller teminat haricidir.

Ticari Borçlar

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
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Ticari Borçlar SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın aldığı ticari borç veya SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın bir borç için verdiği
garantiden kaynaklanan, bunlara dayanan veya bunlara ilişkin olan durumlar teminat haricidir.

ABD/Kanada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya bunların hükümranlığında  bulunan herhangi bir bölgede alınmış bir
mahkeme kararının uygulanması ile ilişkili tüm açılmış olan veya beklemekte olan davalar, yargılamalar, veya
soruşturmalar istisna edilmiştir;
Ayrıca A.B.D. ve/veya Kanada'daki faaliyetlerinden kaynaklı olarak SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya yöneltilen
herhangi bir Mesleki Sorumluluk tazminat talebi/talepleri veya ona karşı her türlü ikame edilen dava(lar) teminat
haricidir.

Savaş/Terörizm Herhangi bir devlet veya hükümet ya da yerel yönetim ya da herhangi bir siyasi ya da terörist organizasyon
tarafından yapılan veya bu kuruluşların emri ile gerçekleştirilen, (ilan edilmiş veya herhangi bir şekildeki) savaş,
terörizm, savaş benzeri eylem, askeri, terörist veya gerilla eylemleri, sabotaj, silah kullanımı, (ilan edilmiş veya
edilmemiş) çatışmalar, isyan, ihtilal, toplumsal kargaşa, başkaldırı, yönetime el koyma, müsadere, millileştirme
veya malvarlığının yok edilmesi ya da malvarlığına zarar verilmesi gibi durumlardan dolayı veya bu tür nedenlerle
ortaya çıkan durumlar istisna edilmiştir.

Belirli Mesleki
Hizmetler

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın gayrimenkul değerleme, şirket satın alma, şirketler birleşmesi, devir
hizmetleri, patent, ticari sırlar, fikri mülkiyet ve telif hakları ile ilgili mesleki hizmetlerinden kaynaklanan veya
herhangi bir biçimde bunlara atfedilebilecek veya bunlarla ilgili olacak TALEPleri teminat haricidir.

Yatırım Tavsiyesi SİGORTACInın (bir sınırlama getirmeksizin menkul kıymetler ve/veya gayri menkul dahil olmak üzere) yatırımların
SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından verilen herhangi bir tavsiye veya tahmin uyarınca veya alınan fon
yönetim kararı uyarınca performans göstermemesine doğrudan veya dolaylı olarak dayalı olan, atfedilebilen,
bundan (performans göstermeme durumundan) doğan veya kaynaklanan veya herhangi bir biçimde bununla ilgili
olan herhangi bir TALEPten sorumlu olmayacağı anlaşılmakta ve kabul edilmektedir.

Tüm Dünya-Cezai
Tazminatlar Klozu
(LGT 399) (1994)

İşbu Sözleşmede aksi yönde yer alan herhangi bir hükme bakılmaksızın, bir SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya
karşı ortaya çıkan cezalandırıcı ve/veya caydırıcı tazminat ve/veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya herhangi bir
ilave tazminatın
        (a) söz konusu tazminatlar için teminat sağlandığını belirten herhangi bir poliçeden doğan bir tazminat talebi

bakımından veya
        (b) ABD ve/veya Kanada'nın hukuki yetki alanı içinde verilen herhangi bir yetki alanı veya bu yargı

çevresinde yapılan herhangi bir sulh ya da söz konusu yargı kararı veya sulhün tamamen veya kısmen
icra edilmesi için dünyanın herhangi bir yerinde verilen karar bakımından işbu Sözleşme kapsamında sağlanan
tazminattan istisna edildiği anlaşılır ve kabul edilir.

Ticari Müeyyideler
Klozu

Birleşmiş Milletler kararları veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri ticari ve ekonomik
yaptırımları, kanunları ve düzenlemeleri kapsamında yer alan tüm yaptırımlar, yasaklamalar veya kısıtlamalar
uyarınca, reasürörün/sigortacının teminat sağlamak, hasar ödemek veya menfaat sağlamak suretiyle böyle bir
yaptırım, yasaklama veya kısıtlamaya maruz kalması söz konusu ise, hiçbir reasürör/sigortacı herhangi bir teminat
sağlamış gibi addedilmeyecek ve hiçbir reasürör/sigortacı bu sözleşmenin hükümleri kapsamında herhangi bir
tazminat ödeme veya herhangi bir menfaat sağlama hususunda sorumlu olmayacaktır.

15/09/10
LMA3100

Siber Saldırı İstisna
Klozu

İşbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri, yazılım programları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar
virüsü, bilgisayar işlemleri veya benzeri ekonomik sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği veya
katkıda bulunduğu veya söz konusu program / sistemlerin zarar verecek şekilde kullanımından kaynaklanan
hasar, kayıp, sorumluluk ve harcamalar teminat haricidir.

TALEPLER
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TALEPLER

Taleplerin Bildirimi SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI, SÖZLEŞME DÖNEMİ içinde SİGORTACI'ya, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'n
ın ilk kez karşılaştığı bir TALEP'i haberdar olduğu anda derhal yazılı olarak bildirecektir.  Bildirimin bu şekilde
yapılması SİGORTACI'nın işbu poliçedeki yükümlülüklerinin bir önşartıdır. Bütün bildirimler yazılı veya faks yolu ile
yapılmalı, ve aşağıda belirtilen adrese, bölge müdürlüklerine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden sigorta
acentesine veya brokerine gönderilmelidir.
GULF Sigorta A.Ş. Hasar Departmanı
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 K:4-5
AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768  Ümraniye/İSTANBUL

(i) Önceden SİGORTACI'ya ihbar edilen bir TALEP'ten kaynaklanan, veya bununla ilişkili olduğu iddia
edilen diğer bir TALEP ve
(ii) herhangi bir TALEP'le iddia edilen bir HATALI EYLEM'in, SİGORTACI'ya daha önceden ihbar edilen bir
TALEP'in doğduğu HATALI EYLEM ile aynı veya bağlantılı olması durumları;
tek bir TALEP olarak kabul edilir.
Bildirimlerin SİGORTACI'ya işbu poliçenin kural ve koşulları gereğince ihbar edilmesi gereklidir ve bu TALEP'ler
SİGORTACI'ya ilk bildirimin yapıldığı zaman ihbar edilmiş kabul edilir.

Aynı neden, tek bir HATALI EYLEM veya mütemadiyen, tekrar eden veya birbiriyle ilişkili HATALI EYLEM'lerin yol
açtığı ZARAR'lara ilişkin TALEP'ler, işbu poliçe gereğince, tek bir TALEP olarak sayılacaktır.

İlgili Talepler

Koşullar SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI, SÖZLEŞME DÖNEMİ içinde bir TALEP'e neden olabilecek herhangi bir
durumu öğrendiği takdirde, bu durumu SİGORTACI'ya yazılı olarak ihbar edebilir. Bu durumda, SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI (i) TALEP'in gerçekleşebileceğine ilişkin nedenleri; ve (ii) tarihler, eylemler ve kişilerin yer
aldığı tüm detayları SİGORTACI'ya bildirmelidir. SİGORTACI'ya yazılı olarak önceden bildirilen koşullarda belirtilen
ya da ileri sürülen herhangi bir HATALI EYLEM ile benzer şekilde olan bir HATALI EYLEM'i içeren herhangi bir
TALEP SİGORTACI'nın bu TALEP'i ilk defa kabul ettiği tarihte bildirilmiş kabul edilecektir.

Savunma/Sulhen
Anlaşma

İşbu sözleşme hükümlerine göre SİGORTACI savunma yapma sorumluluğu üstlenmemektedir. SİGORTACI'nın
SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın onayı ile bir TALEP'e  karşı savunma veya sulhen anlaşmaya gitmeyi seçtiği ve
bunu yazılı olarak bildirdiği durumlar dışında, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI kendisine karşı yapılan her türlü
TALEP'e karşı kendini savunmak ve itiraz etmek zorundadır. SİGORTACI'nın SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın
onayı ile savunma ve sulhe katılması halleri dışında, tüm savunma aşamalarında aktif olarak yer almak ve
SİGORTACI'yı ilgilendirebilecek her türlü sulh yoluyla çözüm için görüşmelerde bulunmak hakkına sahip olacaktır.
SİGORTACI bir TALEP yapıldıktan sonra herhangi bir zamanda SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya geriye kalan
ödenmemiş SORUMLULUK LİMİTİ
miktarında bir ödeme yapmak hakkına sahiptir ve bu ödemeyi yapması üzerine, SİGORTACI'nın işbu Sözleşme
gereği savunma ile ilgili olanlar dahil olmak üzere bütün sorumlulukları sona erer.

Sigortacının Onayı İşbu poliçenin teminatının bir önşartı olarak, hiçbir SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI önceden SİGORTACI'nın
onayını almaksızın, herhangi bir kabulde bulunamaz yükümlülük alamaz, bir sulh anlaşmasına giremez, bir davayı
kabul edemez veya Savunma Masrafları'nı karşılayamaz. Sadece SİGORTACI tarafından onaylanmış sulh
anlaşmaları, davanın kabulü ve Savunma Masrafları ve işbu poliçe uyarınca savunulan TALEP'ler sonucu verilen
kararlar işbu poliçe kapsamında ZARAR olarak tazmin olunabilir. SİGORTACI işbu poliçe ile ilgili bütün haklarını
kullanmak yetkisine sahip olduğu sürece,  haklı bir gerekçe olmaksızın SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya bu onayı
vermekten kaçınmayacaktır.

Sigortalının Onayı SİGORTACI, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın yazılı onayına bağlı olarak, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI ile
ilgili uygun gördüğü bir TALEP'i sulh edebilir. SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın bu sulhe onay vermemesi
halinde, SİGORTACI'nın bu TALEP'lerle ilgili bütün sorumluluğu SİGORTACI'nın bu TALEP'lerin sulh anlaşması
ile ödeyeceği tutarı ve bu ödemenin yazılı olarak SİGORTACI tarafından önerildiği tarihe kadar yapılmış olan
SAVUNMA MASRAFLARI'nı (eksi müşterek sigorta (eğer varsa) ve geçerli MUAFİYET'i) geçemez.

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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SAVUNMA MASRAFLARI'nı (eksi müşterek sigorta (eğer varsa) ve geçerli MUAFİYET'i) geçemez.
İşbirliği SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI masraflarını karşılamak suretiyle aşağıdakileri üstlenecektir: (i) SİGORTACI'ya

bütün makul desteği sağlayacak ve her türlü TALEP'in savunulmasında SİGORTACI tarafından önerilen avukata
gerekli olan yetkileri vermek, rücuen ve müşterek sorumlulardan tazmin edilmesi de dahil olmak üzere her türlü
işbirliğini yapacak, (ii) işbu poliçe dolayısıyla herhangi bir ZARAR oluşmasını önlemek veya azaltmak üzere gerekli
özeni gösterecek ve tüm gerekli işlemleri yapacaktır ve yapılmasına onay verecektir. (iii) SİGORTACI'nın işbu
poliçe kapsamında ZARAR'la ilgili herhangi bir araştırması yapması veya SİGORTACI'nın sorumluluğunu tespit
etmesi ile ilgili makul olarak talep edebileceği tüm bilgileri ve desteği  sağlayacaktır.

Bölüşüm Herhangi bir TALEP'in hem bu poliçe kapsamında olan hem de olmayan hususlarla ilgili olması durumunda
savunma, zararlar, kararlar ve/veya sulhen anlaşmalar ile ilgili poliçe kapsamında olan masraflar SİGORTACI
tarafından ödenecektir.

SATIN ALMA VE YÖNETİM

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI için gerekli sigorta teminatını verirken, SİGORTACI yapılan teklifteki maddi
beyanlara, eklere ve verilen diğer bilgilere dayanmaktadır. Bu beyanlar, ekler ve bilgiler, teminat için temel teşkil
eder ve bu poliçenin içeriğini oluşturan şart ve unsurlar olarak kabul edilir.  SİGORTACI 'nın işbu poliçeyi hukuken
işleme koymadan veya teminatta herhangi bir değişiklik yapılmadan iptal etme hakkına sahip olması halinde,
SİGORTACI işbu poliçeyi kendi arzusuna göre geçerli bir şekilde devam ettirmek, fakat poliçenin hukuki işleme
konulmasından önce ya da teminatında değişiklik yapılması sırasında SİGORTACI'ya bildirilmiş olması gereken ilgili
hususlardaki her bir TALEP'i ve sonuçlarını, sigorta teminatı dışında  bırakmak hakkına sahip olacaktır.

Poliçe Satın
Alınması

Yönetim SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI her bir SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI adına ve hesabına şu hususları yerine
getirme yetki ve sorumluluklarına sahiptir: (1) sigorta kapsamının kural ve koşullarını müzakere etmek, bağlayıcı
hale getirmek ve düzeltmek; (2)  işbu poliçe uyarınca bütün SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ların haklarını
kullanmak; (3) bu poliçe ile ilgili ihbarlarda bulunmak, (4) PRİMlerin ödenmesi; (5) zeyil işlemlerinin yürütülmesi;
(6) ihtilafların çözümlenmesi; ve (7) SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya işbu poliçe gereğince SİGORTACI
tarafından verilecek bütün tutarların ödenmesi.

LİMİT VE MUAFİYET

Sorumluluk Limiti SİGORTACI tarafından işbu poliçe gereğince ödenecek olan toplam tutar, poliçede belirtilen SORUMLULUK
LİMİTİ'ni geçemez. Sorumluluk Alt Limitleri, ilaveler ve SAVUNMA MASRAFLARI, bu tutarın bir parçasıdır,
SORUMLULUK LİMİTİ'ne ilave olarak ödenmezler. Uzatılan Bildirim Süresi olarak verilen süre için SORUMLULUK
LİMİTİ, SÖZLEŞME DÖNEMİ için Sorumluluk Limiti'nin eki değil bir parçasıdır.  İşbu poliçe uyarınca birden fazla
SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın dahil edilmesi, SİGORTACI tarafından işbu poliçe kapsamında ödenecek olan
toplam tutarın artmasına neden olmaz. Kayıp DÖKÜMANLAR için belirlenen Alt Sorumluluk Limiti, toplam
SORUMLULUK LİMİTİ'nin eki değil bir parçasıdır.

Muafiyet SİGORTACI sadece MUAFİYET tutarının üzerinde olan tutardaki ZARAR için ödeme yapacaktır. MUAFİYET aynı
zamanda SAVUNMA MASRAFLARI için de geçerlidir.  MUAFİYET, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI tarafından
karşılanacaktır. Aynı HATALI EYLEM'den ileri gelen ZARAR'lar için tek bir MUAFİYET uygulanacaktır. SİGORTACI
tamamen kendi ihtiyarında  bulunmak üzere geçerli MUAFİYETin tamamını veya bir kısmını avans olarak verebilir,
ve bu durumda bu tutar, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'lar tarafından SİGORTACI'ya derhal geri ödenecektir.

Yasalarla aksi belirtilmedikçe ve işbu poliçe ile verilen SORUMLULUK LİMİTİ üzerinde ihtiyari bir sigorta
olmaması durumunda, işbu poliçe ile verilen teminat, eğer varsa diğer daha önce yapılan geçerli ve tahsil
olunabilir sorumluluk sigortalarının sağladığı sorumluluk limitinin üstündeki kısım için sağlanacaktır. İşbu poliçe,
diğer bir sigorta poliçesinin de kapsamına giren bir TALEP'in savunması ile oluşan SAVUNMA MASRAFLARI'nı
ödemez. Buradaki hiçbir husus işbu poliçenin SORUMLULUK LİMİTİ'ni arttıracak nitelikte yorumlanamayacaktır.

Başka
Sigorta/Tazminat

GENEL HÜKÜMLER

Temlik İşbu poliçe ve poliçeden kaynaklanan herhangi bir hak SİGORTACI'nın yazılı onayı olmaksızın temlik edilemez.

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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Temlik İşbu poliçe ve poliçeden kaynaklanan herhangi bir hak SİGORTACI'nın yazılı onayı olmaksızın temlik edilemez.

Fesih ve Cayma Türk Ticaret Kanunu ve Mesleki Sorumluluk Genel Şartları hükümleri uygulanır.

İhtilafların
Çözümlenmesi

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle SİGORTACI aleyhine açılacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının
bulunduğu yerdeki, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI veya SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI aleyhine açılacak
davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Aciz Herhangi bir SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın acze düşmesi, iflas etmesi veya yönetimine kayyım atanması
hali SİGORTACI'nın bu husustaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Çoğullar,Başlıklar ve
Ünvanlar

İşbu poliçenin başlık ve unvan bölümlerindeki tanımlamalar sadece referans ve kolaylık amacı ile konulmuş olup,
işbu sözleşmeye herhangi bir anlam sağlamaz. Tekil olarak yazılan sözcük ve tanımlar aynı zamanda çoğullarını
da içerir ve bunun aksi de geçerlidir.İşbu poliçede özel olarak tanımlanmayan kelimeler normal olarak kendilerine
atfedilen anlamlara sahip olacaklardır. İşbu poliçedeki Tanımlar başlığı altında büyük harfler ile yer alan kelimeler
özel anlama sahip olup, bunlar belirtilmişlerdir.

Kapsam ve Geçerli
Hukuk

İşbu poliçe, SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği MESLEKİ
HİZMETLER için teminat sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'ya kar
şı yapılan TALEP için  Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri kararları geçerli olacaktır. İşbu poliçe ile Türkiye
Cumhuriyeti mahkemeleri harici bir mahkeme'de açılan tazminat davaları teminat altında değildir. Bu poliçenin
içeriği, geçerliği ve uygulanması ile ilgili her türlü yorum, Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunları'na göre ve işbu
poliçedeki Türkçe metin üzerinden yapılır.

Halefiyet/Rücu İşbu poliçe uyarınca herhangi bir TALEP'le ilgili bir ödeme yükümlülüğü doğması halinde, SİGORTACI ödediği
tazminat tutarınca SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın her türlü hakkı için halefiyete sahip olur. SİGORTACI, bu
hakları SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI'nın adına takip ve uygulamaya yetkili olacak ve SİGORTA
ETTİREN/SİGORTALI ise bunları yürüten SİGORTACI'ya, her türlü hukuki evrak veya belgenin tanzim edilmesi
dahil olmak üzere her türlü gerekli desteği ve işbirliğini sağlayacaktır. SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI bu haklara
zarar verebilecek hiçbir şey yapmayacaktır. SİGORTACI'nın toplam ödemelerinin fazlası olarak elde edilen her
türlü tutardan SİGORTACI'nın masrafları çıkartıldıktan sonra kalanı SİGORTALI'ya teslim edilecektir. Eğer TALEP
ÇALIŞANIN sahtecilik, dolandırıcılık, kasti suç işleme veya kötü niyetli bir eylemi sonucu gerçekleşmemişse veya
bu sonucun oluşmasına yol açmamışsa, SİGORTACI bu türlü haklarını herhangi bir çalışana karşı kullanmamayı
kabul etmektedir. SİGORTACI, tamamen kendi arzusu ile işbu Halefiyet maddesindeki haklarından yazılı olarak
feragat edebilir.

Geçerlik İşbu poliçe, poliçe üzerinde SİGORTACI'nın kendisi veya yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde,
SİGORTACI için bağlayıcı değildir.

Genel Şartların
Uygulanması

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, işbu poliçede verilen Mesleki Sorumluluk teminatı için geçerli
olacaktır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının uygulanmasına Taraflar mutabıktır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da
sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı
ileri sürülebilecek taleplere karşı,sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar,
(a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir. Sigortalının
işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya
işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; ancak, taraflar sigortalının yurtdışında
yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:
a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden
kaynaklanan tazminat talepleri,
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında
bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.

A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

a) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde)
tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı
veya imha edilmesi;
b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;
c) Her türlü haksız rekabet.

A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri

a) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;
b) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri;
c) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri;
ç) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:
aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya
kirlilik,
bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri,
cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden,
elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya
asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.
d) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri;
e) Manevi tazminat talepleri.

A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;
b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;
c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar;
ç) İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler.

A.5. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
klozlar, genel ve özel şartlar dahilinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.
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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.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

Sözleşmenin;

- A.1.'in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek
sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,
- A.1.'in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme yapılmasından önce veya sözleşme
yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya,
b) Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki
takibin öğrenilmesiyle,
c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde
riziko gerçekleşmiş olur.

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,
b) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, derhal sigortacıya ihbar etmek,
c) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi, imkanları ölçüsünde zararın önlenmesi, azaltılması ve artmasının önlenmesi için gerekli her türlü önlemi
almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,
ç) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat
yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri makul sürede vermek,
d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde,
durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve
benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri

B.3.1. Giderlerin Ödenmesi

Sigortacı, zararı önleme, azaltma, artmasına engel olma ve rücu haklarının korunmasına yönelik sigortalının yaptığı makul giderleri, bunlar
faydasız kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından ayrı olarak tazmin eder. Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanması
amacıyla gerekli tutarı avans olarak ödemek zorundadır.

B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi

Sigortacı, sigortalının talebi üzerine, tazminat talebine ilişkin giderler için avans vermek zorundadır.

B.3.3. Tazminatın Ödenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer
almak zorundadır.
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almak zorundadır.
Sigorta tazminatı, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin
araştırmaları bitince ve her hâlde rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından kırkbeş gün sonra muaccel olur. Sigortacıya
yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmişse süre işlemez.
Araştırmalar, rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmasından ya da zarar görenin doğrudan sigortacıya başvurmasından başlayarak
üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece
yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.
Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme hükümleri geçersizdir.
Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu sona erer.

B.3.4. Sigortalıya Yardım

Sigortacı, sigortalı tarafından usulüne uygun olarak bildirimde bulunulması ya da zarar gören tarafından kendisine doğrudan talepte
bulunulmasından itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler
kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip
üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar yapılması zorunlu işlemleri sigortalı yürütür. Sigortacı yaptığı işlemlerde
sigortalının hak ve menfaatlerini gözetir.
Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı öder. Ancak, sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh
sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe
onay vermekten kaçınamaz.

B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı

Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması ihtimali
bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa uymaması hâlinde,
durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödemek zorunda kalacağı
miktarla sınırlıdır.

B.4. Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

B.5. Doğrudan Dava Hakkı

Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak
şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi
sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli
kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.
Sigortacı sigorta ettirene, soru listesi vermişse, listedeki sorular dışındaki hususlarda sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki,
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Sigortacı sigorta ettirene, soru listesi vermişse, listedeki sorular dışındaki hususlarda sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki,
sigorta ettiren önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun.
Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya
prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli hususun
sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. Ancak,
bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün
ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir.
Sigortacı, cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse veya caymaya yol açan ihlale kendisi sebebiyet vermişse ya da
sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa sözleşmeden cayamaz.
Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır.
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın miktarına yahut
rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast
derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar;
bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını öder.

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının
artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz.
Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut
sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında
yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir.
Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması
olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı
isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. Meğer ki, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle
ilişkili bir husus ya da sigortacının sorumlu olduğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi sebep olmasın.
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre
sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.
Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı
takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre,
tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı
sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki
oranı dikkate alarak sigorta tazminatını öder.
Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, sözleşmeyi feshetse
bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait prime hak kazanır.
Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi için verilen süre içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun
gerçekleşmesi hâlinde, sigorta tazminatı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının bilgisi ve davranışı
da dikkate alınır.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesi yapan ya da yapılmasına aracılık eden
acenteye yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine
noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler
de geçerli sayılır.
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C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması

Sigorta sözleşmesi; poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi, sigortacının iflası, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden cayılma
hâllerinde son bulur.
Mevzuattan kaynaklanan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin son bulması durumunda işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene
iade olunur.

C.7. Özel Fesih Nedenleri

Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir.
Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi
hâllerde; sigorta ettiren, bu olguları öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir.
Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat
isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı
tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.9. Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her
hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

C.10. Klozlar ve Özel Şartlar

Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içerebilir. Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine
olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

I. Kapsam

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının

poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine

getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile

kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

II. Teminat Dışında Kalan Haller

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla,

müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler"

maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,

'İş bu teklif,' 24/01/2022 tarihinde, yukarıda yer alan Sigorta Konularını karşılarında belirtilen bedeller, teminatlar kapsamında ve ekli
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1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,

2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,

3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, aksine

sözleşme yoksa teminat dışındadır.

İşbu teklifimizde belirtilen kur paritesi, poliçe onay aşamasında günün tarihi ile güncellenerek değiştirilecektir.

İŞYERİ ASİSTANS TEMİNATI:

GULF SİGORTA İŞYERİ ASİSTANS TELEFON NUMARASI:
KOMBİ VE KLİMA HİZMETLERİ İÇİN: 0212 337 72 69 VE 444 12 44
DİĞER HİZMETLER İÇİN: 0850 318 41 16 VE  444 12 44

İşyerinizde acil müdahale gerektiren (cam kırılması, dahili elektrik tesisatı arızası, çilindir hizmeti, dahili su tesisatının patlaması vb. )
durumlarda 7 gün 24 saat 0850 318 41 16 veya  444 12 44 numaralı telefonlardan yardım talep edebilirsiniz. İlgili telefon
numaralarından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KOMBİ&KLİMA BAKIMI ile tüm sigortalılar İşyerleri için yılda 1 defa ücretsiz bir Kombi ve/veya bir Klima Bakımı hizmetlerinden
faydalanabilmektedir. Sigortalılar KOMBİ & KLİMA BAKIM hizmetleri poliçe süresince sadece birer kez kullanabilecektir. KOMBİ &
KLİMA bakım için   0212 337 72 69 veya  444 12 44 numaralı telefonlardan yardım talep edebilirsiniz. İlgili telefon numaralarından
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETLERİ
İşyeri Bilgi Hattı Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İlgili Adres, Telefon vb. Bilgi
Dahili Su Tesisatı Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)
Dahili Elektrik Tesisatı Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)
Çilingir Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa İşyerine Girememe - Çıkamama (Yol-İşçilik)
Cam İşleri Olay Başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)
Faturaların Ödenmesi Sigortalının Kaza-Hastalık Durumunda, Organizasyon
İşyerinin Korunması ve Gözetimi Yangın, Dâhili Su Basması Durumu, Max 48 Saat
İkametgâha Öngörülemeyen Dönüş Organizasyonu Yakının Hastalığı / Vefatı Veya İşyerinde Hırsızlık, Yangın, Su Basması
Durumunda; Ulaşım
Acil Mesajların İletilmesi Bilgi
Profesyonel İşyeri Destek Hizmetleri Teknik Bilgiye Sahip Profesyonel Ekibin Yönlendirilmesi Organizasyonu
Klima veya Kombi Bakımı Yılda 1 Kez

Tahkim:
Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Bilgi Paylaşımı:
Şirketimiz ilgili mevzuat gereği çeşitli resmi ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sigortalıları hakkında gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır.
Ayrıca sigortalı bilgileri Şirketimiz tarafından işbu bilgilerin işlenmesi için ya da operasyonel veya istatiki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki
işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve grup şirketleriyle paylaşılmaktadır. Şirketimizin bu bilgi paylaşımından doğabilecek hukuki ve cezai
sorumluluğu bulunmamaktadır.

Poliçeniz ile ilgili her türlü talep öneri ve şikayetlerinizi:
Müşteri iletişim merkezimize veya e-posta adresimiz aracılığıyla(444 1 244).
Türkiye Sigorta Birliğine (www.tsb.org.tr)  .
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2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na  (sdkbilgi@hmb.gov.tr.),

Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No:2, Kat: 27-31-34-35
34746 Ataşehir / İstanbul

Türk Ticaret Kanunu'nun 1435. maddesine istinaden Sigorta Ettiren sözleşmenin kurulması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm
önemli hususları Sigortacı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı'ya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin
yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü
olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1439. maddesine istinaden Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu
takdirde, Sigortacı 1440. ıncı maddede belirtilen süre içinde (15 gün içinde) sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen
prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli olan bir hususun Sigorta Ettiren'in
kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1445. maddesine istinaden Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut şartların
ağırlaşması olasılığını ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten
itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme
feshedilmiş sayılır.  Yukarıda belirtilen hususlar riziko ağırlaşması olarak kabul edilen olayların içinde yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında tanımlandığı şekilde Sigortalının herhangi bir terörist grup veya terör aktivitesi ile bağlantısının
belirlenmesi ve/veya Sigortacının sorumluluğundaki sigorta teminatının, hasar ödemesinin veya faydaların veya ana şirketinin veya
nihai hakim teşebbüsün muhtemel bir terörün finansmanı aktivitesiyle bağlantısının belirlenmesi halinde Sigortacı, teminat sağlamış
sayılmayacak ve verdiği teklifle bağlı olmayacak ve/veya sigorta poliçesini herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iptal etme hakkına
sahip olacak ve herhangi bir hasar ödemesi veya poliçede belirtilen faydaları sağlama yükümlülüğü altında olmayacaktır.
SİGORTALININ SORUMLULUĞU
Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel
kanunlardaki hükümler saklıdır. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi
verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce,
kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü
olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.
Ödeme zamanı:
Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında
ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile,
sözleşmenin yapıldığı anda ödenir. İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe
ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin
kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.
Başkası lehine yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, zarar sigortalarında
sigortalı, can sigortalarında lehtar, bu durumun sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse
sözleşme bu kişilerle devam eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanır.
Sigortacı prim alacağını, TTK'nın 1480 inci madde hükmü saklı kalmak üzere ödenecek tazminattan veya bedelden düşebilir. Bu hâlde,
Türk Borçlar Kanununun 129 uncu maddesi hükmü sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanmaz.
Temerrüt:
TTK'nın 1431.maddesine uygun olarak istenilen sigorta primini ödemeyen sigorta ettiren mütemerrit olur.
(2) İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece,
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sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya
takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur.
(3) İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla
on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu
sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk
Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır.
(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta
döneminin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshedebilir. Can sigortalarında indirime ilişkin hükümler saklıdır.

Sadece Türkçe poliçe geçerlidir. İş bu poliçenin oluşmasında görüşmeler ve müzakereler, yabancılık unsuru nedeniyle, İngilizce
yürütülmüş ve/veya talep üzerine poliçenin ayrıca İngilizce nüshası düzenlenmiş olması durumunda, İngilizce nüsha ile Türkçe poliçe
arasında bir anlam veya yorum farklılığı olduğu takdirde, sadece Türkçe poliçe tarafları bağlayıcı olacaktır.

Sigortac
Ticaret Ünvanı : GULF SİGORTA A.Ş.
Sicil No : 857584 \  Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler , Vergi No:8710523623
Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şirket Merkezi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4/2 K:4-5  AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768  Ümraniye
İstanbul
Web Adresi : www.gulfsigorta.com.tr / Mersis No: 0871052362300018
Müşteri İletişim Merkezi : 444 1 244
Telefon : 0216 400 2 400
Faks : 0216 575 9777

Acente
Ticaret Ünvanı : THEMIS SİG. ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.
Sicil No : 218422-5
Şirket Merkezi : MERKEZ MH ABİDE-İ HÜRRİYET CADDESİ HASAT SK NO 52 KAMARA İŞ MRKZ. ŞİŞLİ İSTANBUL 34
Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : İSTANBUL
Web Adresi :
İrtibat Bilgileri : 212 9631639 -  212 9631341

Acentenin levha numarası : T191205-MJSV
Teknik personelin Adı Soyadı : OYA KÜÇÜK
Teknik personelin kayıt numarası:  200933585

"İşbu poliçe yukarıda levha kayıt numarası ve ünvanı belirtilen acente tarafından düzenlenmiş olup, her ne suretle olursa olsun, farklı
bir acente tarafından poliçeye aracılık edilmesi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa aykırılık oluşturacaktır."

Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 04.04.1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan
4358 sayılı Kanun ve sair ikincil düzenlemeler gereği sigorta şirketlerinin; herhangi bir sigorta sözleşmesi ilişkisine girmeden önce ,
sözleşme ve işlemlerin sahibi, muhatap veya taraf olan kişilerin vergi kimlik numaralarını almış olmaları zorunlu tutulmuştur,
almadığı takdirde veya Vergi kimlik numarası temin edilemediği hallerde ilgili kanun gereği zorunluluk hasıl olması nedeni ile
kurumumuz tarafından bu işlemlere yönelik prosedürün işletileceğini peşinen beyan ederiz.
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İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta
sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SIGORTACIYA ILISKIN BILGILER

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;

2. Teminatı veren sigortacının;

Ticaret Ünvanı : GULF SİGORTA A.Ş.

Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4/2 K:4-5

: AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768  Ümraniye/İSTANBUL

Tel & Faks No : (0216) 400 2 400 (Tel) & (0216) 575 97 77 (Faks)

Web Adresi : www.gulfsigorta.com.tr

B. UYARILAR

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nı ve Avukat Mesleki
Sorumluluk klozunda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 1435. maddesine istinaden Sigorta Ettiren sözleşmenin kurulması sırasında bildiği veya bilmesi
gereken tüm önemli hususları Sigortacı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı'ya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen
hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı
tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 1439. maddesine istinaden Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış
bildirilmiş olduğu takdirde, Sigortacı 1440. ıncı maddede belirtilen süre içinde (15 gün içinde) sözleşmeden cayabilir veya
prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur.
Önemli olan bir hususun Sigorta Ettiren'in kusuru sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli
sayılmaması durumu değiştirmez.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 1445. maddesine istinaden Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi veya
mevcut şartların ağırlaşması olasılığını ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını
öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın sekiz gün içinde
kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır.  Yukarıda belirtilen hususlar (7 madde) riziko ağırlaşması olarak kabul
edilen olayların içinde yer almaktadır.

5. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi
gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Ticaret Ünvanı : THEMIS SİG. ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

Sicil No : 218422-5

Şirket Merkezi : MERKEZ MH ABİDE-İ HÜRRİYET CADDESİ HASAT SK NO 52 KAMARA İŞ MRKZ.
ŞİŞLİ İSTANBUL 34

Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : İSTANBUL

Web Adresi :

İrtibat Bilgileri : 902129631639
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6. İleride doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı
unutmayınız.

7. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin
veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

8. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden
hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek
sigortacıya ödenir.

9.  Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi
vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

10. Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelmiş her türlü hasar ile bu hasarlar nedeni ile ortaya çıkabilecek diğer hasarlar
teminat haricidir.

C. GENEL BILGILER

1. Bu sigorta teminatı, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A1. maddesi b bendine göre temin edilmiştir.

2. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A1. maddesi b bendine göre bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının sigorta sözleşmesi
süresi içinde poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı
özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle sigortalının ödemek zorunda
kaldığı tazminat tutarları ile yargılama giderleri veya avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde teminat verilir.

3. Tarafların, Sigorta Genel Şartlarına ek olarak özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.  Poliçe üzerinde belirtilen "Özel Şartlar" ve
"Klozlar" bölümünü dikkatle okuyunuz. Poliçeniz üzerinde belirtilen özel klozlar var ise detaylı bilgi için kloz açıklamalarına
bakınız.

4. Teklif şartlarında özel olarak belirtilmediği müddetçe bu sigortanın geçerlilik bölgesi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıdır.

5. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri, sigortalının fiillerinden sorumlu
olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya
uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri teminat dışındadır.

6. Yukarıda belirtilen maddeler genel uygulamalar olup her bir mesleki sorumluluk poliçesi için şirketimizce ayrı değerlendirme
yapılmaktadır. Bu sebeple yukarıda belirtilen maddeler ile size sunulan teklif kapsamında herhangi bir çelişki olduğunda, size
sunulan teklif şartları esas teşkil etmektedir.

7. Avukat mesleki sorumluluk klozunda II. Madde'de belirtildiği üzere müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye
kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

8. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart
kararlaştırabilme hakkı vardır.

D. RIZIKONUN GERÇEKLESMESI

1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip  veya hasar anında,  ihbarı
müteakip sigortacınızdan  temin ediniz.

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal veya hasarın belgelenmesi yada hasarla ilgili tüm önlemlerin alınması koşulu ile  5
işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan Sigortacıya başvuruda bulununuz.
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3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, poliçe genel ve özel şartları çerçevesinde  tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMINAT

1. Sigortacı tarafından işbu poliçe gereğince ödenecek olan toplam tutar, sorumluluk limitini geçemez. Sorumluluk alt limitleri,
ilaveler ve savunma masrafları, bu tutarın bir parçasıdır, Sorumluluk limitine ek olarak ödenmezler. Bu poliçe uyarınca birden fazla
sigortalının dahil edilmesi, Sigortacı tarafından işbu poliçe kapsamında ödenecek olan toplam tutarın artmasına neden olmaz.
Kayıp dökümanlar için belirlenen alt sorumluluk limiti, toplam sorumluluk limitinin eki değil bir parçasıdır.

2. Sigortalı, poliçe dönemi içinde sigortacıya, sigortalının ilk kez karşılaştığı bir talep hakkında en fazla beş (5) gün içinde yazılı
bildirimde bulunacaktır.  Bildirimin bu şekilde yapılması sigortacının işbu poliçedeki yükümlülüklerinin bir önşartıdır. Bütün
bildirimler yazılı veya faks yolu ile olmalıdır.

3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim
ve adres bilgileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir. Ancak bu durumda
Sigortalı kendi tayin etmiş olduğu eksperin ücretini ödemek zorundadır.

F.TAZMINAT ÖDEME KURALLARI

1. Sigortacı sadece muafiyet tutarının üzerinde olan tutardaki zarar için ödeme yapacaktır. Bu konudaki şüpheleri bertaraf etmek
bakımından, muafiyet aynı zamanda savunma masrafları için de geçerlidir.  Muafiyet, sigortalı tarafından karşılanacaktır. Aynı
hatalı eylemden ileri gelen bütün zararlara tek bir muafiyet uygulanacaktır.  Sigortacı tamamen kendi ihtiyarında  bulunmak üzere
geçerli muafiyetin tamamını veya bir kısmını avans olarak verebilir, ve bu durumda bu tutar, sigortalılar tarafından sigortacıya
derhal geri ödenecektir.

2. Gerekli tüm  bilgi ve belgelerin  eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren en geç  15 iş günü  içinde sigortacı
tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. SIKAYET VE BILGI TALEPLERI

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı,
başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Poliçeniz ile ilgili her türlü talep öneri ve şikayetlerinizi:
Müşteri iletişim merkezimize veya e-posta adresimiz aracılığıyla(444 1 244).
Türkiye Sigorta Birliğine (www.tsb.org.tr)  .

2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na  (sdkbilgi@hmb.gov.tr.),

Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No:2, Kat: 27-31-34-35
34746 Ataşehir / İstanbul
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden GULF SİGORTA A.Ş.nin ("Şirketimiz" veya "Gulf Sigorta") 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Şirketimizin
web sitesi ziyaretçileri ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

3

http://www.hazine.gov.tr�
www.tsb.org.tr�
https://www.turkiye.gov.tr/�


AVUKATLAR  MESLEKI SORUMLULUK

SİGORTASI BİLGİLENDİRME METNİ

Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, sigorta aracıları, çağrı merkezi, destek hizmet sağlayıcıları kanalları ile temasa geçen yahut
elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri kişisel veriler, KVKKnın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında, sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, hukuki ve ticari değerlendirme süreçleri, risk
analizi yapılabilmesi, mevzuatta ve sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, soru ve şikâyetlerinizin alınması,
size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek
kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatleri korumak
amaçlarıyla makul teknik önlemler alınarak işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, güncellenmektedir.
Ayrıca, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel veriler, destek hizmeti veren şirketler , denetleyici ve düzenleyici makamlar,
ilgili meslek kuruluşları, iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla
paylaşılmaktadır.

Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz de KVKK
kapsamında izin verilen ölçüde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda
aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet
teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri
memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için
işlenebilmektedir.

Şirketimize ait  internet  sitesini  ziyaret  eden  kişilerin  ziyaret  amaçlarıyla  uygun  bir  şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri
için  kendilerine  özelleştirilmiş  içerikler  gösterilebilmesi  ve  çevrimiçi  reklamcılık faaliyetlerinde  bulunulabilmesi  için(teknik
vasıtalar ile örneğin cookie)site  içerisindeki  internet  hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı
açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları metinleri içerisinde yer almaktadır.

KVKKnın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Gulf Sigortaya başvurabilirsiniz:
-   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-   Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
-   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-   Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya
anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
-   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
-   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verileriniz mevzuatta zorunlu kılınan süreler, sektörel uygulamalar da göz önüne alınarak her halükârda yukarıdaki meşru
amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Şirketimizin websitesinde yer alan "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"nda da belirtildiği üzere,  KVKKnın 12.
maddesine uygun şekilde, Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka
aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKKnın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.gulfsigorta.com.tr de yer alan "Yasal Uygulamalar" kısmındaki "Gulf
Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyiniz.
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Ticaret Ünvanı : GULF SİGORTA A.Ş.
Sicil No : 857584
Sicile Kayıtlı Olduğu Yer : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Vergi Dairesi / No : Büyük Mükellefler / 8710523623
Mersis No : 0871052362300018
Şirket Merkezi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:4/2 K:4-5  AKKOM OFİS PARK CESSAS PLAZA 34768
Ümraniye İstanbul

Web Adresi : www.gulfsigorta.com.tr
Telefon : 444 1 244 - 0216 400 2 400
Fax : 0216 575 9777
email : iletisim@gulfsigorta.com.tr

Teklif No : 609100000000450

Sigortali : OYA  KÜÇÜK

Sigorta Ettiren : OYA  KÜÇÜK

Sigorta Ettirenin Sigortacı / Acente

Adı Soyadı : Kaşesi :

GULF SİGORTA A.Şİmzası : İmzası :
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