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__________________________________________________

ADI SOYADI/ÜNVANI : LEVENT TUNÇEL

:ADRES BAHÇELİEVLER Mh. ÖCAL Sk. ULUSOY Han/Apt No B/12 6   MERKEZ (55) / SAMSUN

:TEL / GSM 0 / 05532218218

TCK/VERGİ DR. -NO : 48637702164

DAİN VE MÜRTEHİN :

SİGORTALI BİLGİLERİ______________________________________________

FAALİYET ALANI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR:

______________________________________________ __________________________________________________RİZİKO BİLGİLERİ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMİNATLAR SİGORTA BEDELİ(TL) NET PRİM(TL)

CİRO  1.00 500.00

MESLEKİ SORUMLULUK / OLAY BAŞI LİMİT  50,000.00

MESLEKİ SORUMLULUK / YILLIK TOPLAM LİMİT  50,000.00

EK TEMİNATLAR / SÜRPRİMLER / MUAFİYETLER İNDİRİMLER

::

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 TOPLAM NET PRİM :  500.00

 BSMV  25.00:

: BRÜT PRİM  525.00

TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN SİGORTA ÜCRETİ VE TEFERRUATI

SİGORTA PRİMİ ÖDEME KOŞULLARI

TAKSİTLER ÖDEME TARİHİ

Peşinat   : 03/10/2011  91,00

1. Taksit: 03/11/2011  62,00

2. Taksit: 03/12/2011  62,00

3. Taksit: 03/01/2012  62,00

4. Taksit: 03/02/2012  62,00

5. Taksit: 03/03/2012  62,00

6. Taksit: 03/04/2012  62,00

7. Taksit: 03/05/2012  62,00

ÖDEME MİKTARI (TL)

 

NEOVA SİGORTA A.Ş., Sigorta Ettirenin/Sigortalının beyanına dayanılarak poliçede yazılı değerleri, belirtilen sigorta ücretinin ödenmiş olması koşulu ile , 

teminatı verilmiş sigorta türü ve/veya türlerine ait Genel Şartlar ve poliçede yazılı özel şartlar ve ekli klozlar hükümlerine göre iş bu poliçe ile sigorta eder. Bu 

poliçede yazılı Özel şartlar Genel Şartlardan önce uygulanır. Bu poliçe ile teminatı verilmiş sigorta türü ve /veya türlerine ait "BİLGİLENDİRME FORMLARI" 

teklif aşamasında imza karşılığında, "Sigorta primi ödeme koşulları ile Sigorta priminin ödenmesi ve Sigortacının sorumluluğunun başlaması ve Sigorta 

Ettirenin Temerrüdü" klozu ise bu poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak poliçe ile birlikte sigortalıya teslim edilmiştir.

Sigorta ücreti Şirket yetkililerinin veya prim tahsiline yetkili Acentenin imzasını taşıyan makbuz(lar) karşılığında ödenir.

Sigorta eksperi , sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerce belirlenmesi durumunda ekspertiz ücreti tayin eden tarafından 

karşılanır .

 

SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ KLOZU

''Sigorta primi veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatı poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse ,sigortacının sorumluluğu başlamaz.Rizikonun 

gerçekleşmesi halinde taksitlerin tümü muaccel olur. Sigorta ettiren  vadeleri poliçe üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birinin vade günü bitimine 

kadar ödemediği takdirde  temerrüde düşer .Borçlar kanununun 107/3 maddesi uyarınca herhangi bir mehile gerek kalmaksızın sözleşme feshedilmiş olur .Bu 

poliçeye ekli Genel Şartların ilgili maddesinin temerrüdü düzenleyen bölümü, prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır şeklinde değiştirilmiştir.''

 

KAR İADESİ KLOZU

Neova Sigorta, bu poliçeyle sigortalının verdiği primi, aynı dönemdeki diğer tüm sigortalılarla birlikte değerlendirdikten sonra; tüm genel giderlerini ve teknik 

giderlerini bu primlerden düşer ve dönem sonunda artı bir gelir oluşursa bu artı geliri, her sigortalının bu gelire katılımı oranında sigortalıya iade eder. Sigortalı, 

Şirketin kuruluş masrafları ve genel giderleri toplamı kadar gelir oluşuncaya dek bundan Şirket lehine vazgeçmiş sayılır.

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATIN KAPSAMI 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının işbu poliçede belirtilen ve ilgili yasa ve kanunlarda sınırları çizilen mesleki faaliyetini ifa ederken poliçede belirlenen süreler 

içerisindeki hatalı ve kusurlu fiilleri nedeniyle doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini yine poliçede belirtilen süreler içinde talep edilen zararlara karşı 

Mesleki  Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
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Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu? kapsamında teminat altına almıştır.

SİGORTACININ SORUMLULUK LİMİTİ 

Sigortacının bu poliçe kapsamındaki toplam sorumluluğu, bir sigorta dönemi içerisinde sigortalıya karşı yapılmış bütün tazminat talepleri ile ilgili olarak poliçede 

yazılı teminat limitini aşmayacaktır. Burada sözü edilen tazminat talepleri  terimi, tüm tazminat taleplerinin araştırılması veya uzlaşmasında yapılan tüm 

masraflar ve maliyetleri, ayrıca poliçeye eklenen tüm ek teminatlar kapsamında sigortacının sorumluluğundaki ek talepleri içermektedir. 

Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve /veya 

temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı sigortacı veya onun 

temsilcilerine verecektir.

Sigortalı, sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh 

olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben 

ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde 

yararlanamaz. İdari ve adli cezalar ek teminatı poliçeye eklenmiş ise, resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları bu madde kapsamı haricinde 

değerlendirilecektir.

Sigortacı, sigortalının yazılı onayına bağlı olarak uygun gördüğü talepleri sulh edebilir. Sigortalının bu sulhe onay vermemesi halinde, sigortacının bu talep ile 

ilgili tüm sorumluluğu sigortacının bu talebin sulh anlaşması ile ödeyeceği tutarı ve eğer ek teminat olarak alınmışsa bu ödemenin yazılı olarak sigortacı 

tarafından önerildiği tarihe kadar yapılmış olan savunma masraflarını geçemez. 

Yasalarla aksi belirtilmedikçe ve bu poliçe ile verilen teminat limitleri üzerinde ihtiyari bir sigorta olmaması şartıyla, işbu poliçe ile verilen teminat, eğer varsa 

diğer daha önce düzenlenen geçerli ve tazmin olunabilir sorumluluk sigortalarının sağladığı teminat limitinin üstündeki kısım için işbu poliçe limitleri dahilinde 

geçerli olacaktır. İşbu poliçe diğer bir sigorta poliçesinin kapsamına giren bir talebin savunması ile ilgili oluşan savunma masraflarını ödemez.

 

SİGORTACININ SORUMLULUK SÜRESİ

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A .1.b) maddesine atfen poliçe 

başlangıç tarihinden önceki 1 yıl veya poliçe süresince meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere 

karşı poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir.

 

Her bir hasarda en az 400 TL olmak üzere, her hasarın %1' i tutarında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

 

ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI TEMİNATI KLOZU

Sigortalının hizmet verdiği mükelleften işbu poliçe ile sigortalanan mesleki faaliyet sorumluluğu kapsamında ilgili resmi kurum tarafından  talep edilecek idarî 

ve adlî para cezaları olay başı ve toplam azami limitlerin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir. 

Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için erken ödeme indirimleri dikkate alınarak indirim sonrası kalan tutar üzerinden muafiyet düşüldükten 

sonra, bakiye tutar tazminat olarak ödenir.

 

MÜTESELSİL SORUMLULUK TEMİNATI KLOZU

Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri olay başı ve toplam azami limitlerin 

%30'u ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir. 

Resmi kurumların uyguladığı idari ve vergi cezaları için erken ödeme indirimleri dikkate alınarak indirim sonrası kalan tutar üzerinden muafiyet düşüldükten 

sonra, bakiye tutar tazminat olarak ödenir.

 

YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ TEMİNATI KLOZU

Yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri olay başı ve toplam azami limitlerin %50'si ile sınırlı olarak teminat kapsamdadır.

 

BELGE KAYBI TEMİNATI KLOZU

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 sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş belge kaybı sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri olay başı ve poliçe 

süresince azami 10.000 TL ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.

 

İSTİSNALAR:

Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve 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.

d) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;
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e) Her türlü haksız rekabet.

f) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;

g) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri;

h) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri;

ı) 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.

i) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri;

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

endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar

k) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,

l) Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,

m) Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

n) Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,

o) Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri

ö) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar

p) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar

r) İhaleli işler ve/veya İnşaat işleri ile ilgili her türlü idari para cezaları teminat kapsamı dışındadır.

 

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ İSTİSNASI KLOZU

Manevi tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

 

HASAR DURUMUNDA İSTENEN EVRAKLAR

- Detaylı Beyan. Hasarın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiği, sigortalının sorumluluk ve kusur /hatasının içeriği, poliçe/dosya numarası ile sigortalının 

irtibat bilgilerini içermelidir.

- Sigortalının vergi levhası ve imza sirküleri

- Hasara konu işlemle ilgili mükellefin detaylı beyanı, vergi levhası ve imza sirküleri

- Hasara konu işlem ile ilgili mükellef tarafından yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası

- Hasarla ilgili personelin sigortalının ofisinde çalıştığına dair SSK kaydı.

- Hasara konu işlemin sigortalı tarafından yapıldığına dair ispat vesikası

- Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildrir kesin mahkeme kararı

- Sigortalı ile hasara konu olan mükellef arasında yapılmış olan ????.sözleşme kopyası

- Hatalı kayıt yapılan evrak ve/veya hatalı kaydın işlendiği tüm defterlerin örneği

- İdari para cezalarında resmi makamlar tarafından tebliğ edilen tutanak, tebliğ zarfı kopyası

- İdari para cezasının konusunu oluşturan evraklar

- Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair ödeme makbuzları

- Mükellefin muvafakatnamesi

- Tazminat ödemesi için banka bilgilerinin belirtileceği kaşe imzalı beyan

Yukarıdaki evrak listesi standart bir liste olup, hasarın miktar ve oluş şekline göre ekstra evraklar talep edilebilir. Hasar ihbarının veya ekli evrakın ibrazı 

hiçbir şekilde hasar tazminatının sigortacı tarafından ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez.

 

POLİÇE YENİLEME ŞARTI

Sigortacının sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi için sigorta ettirenin talebi ve şirketimizin kabulü esastır . 

Aksi taktirde sigorta sözleşmesi kurulmadığından sigorta vadesi sonunda şirketimizin sorumluluğu ortadan kalkar.

 

BEYAN KLOZU

İşbu sigorta poliçesinde, sigorta ettiren /sigortalı tarafından bildirilen yazılı adresler doğru ve tam olarak kabul edilmiştir. Sigorta ettiren /sigortalının adresini 

doğru veya tam olarak bildirmemiş olması veya poliçedeki hatalı veya eksik adresin düzeltilmesi veya poliçedeki adres değişikliği için sigortacıya yazılı 

olarak bildirimde bulunulmamış olması durumunda, poliçe üzerinde yazılı adrese gönderilen bildirimler sigorta ettiren / sigortalıya yapılmış geçerli bir tebligat 

olarak kabul edilir ve tüm sonuçları ile hüküm ifade eder.

İŞBU SÖZLEŞME İLE ALINMAYAN TEMİNATLAR

Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

DEMİRBAŞ YANGIN YILDIRIM İNFİLAK

GLKHHKNH TERÖR

SEL VE SU BASKINI

YER KAYMASI
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EK TEMİNAT GRUBU

FIRTINA

MUHTEVİYAT HIRSIZLIK

YANGIN MALİ MESULİYET

ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARI

FERDİ KAZA

NEOVA  YARDIM

Sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, yukarıda belirtilen teminat veya kıymetler sigortacının vermeyi kabul etmesi 

halinde ek prim ödemek şartı ile teminat kapsamına dahil edilebilir.

-İşbu poliçede "Sigortacının Sorumluluk Süresi" başlığı altında belirtilen ve sigorta kapsamına alınan "poliçe başlangıç tarihinden önceki 1 yıl veya poliçe 

süresince meydana gelen olaylar", poliçe başlangıç tarihinden önceki 5 yıl veya poliçe süresince meydana gelen olaylar" şeklinde genişletilmiştir.

-Sigortalının hizmet verdiği mükellefin vergisinin geç ödenmesine neden olması veya vergi ile ilgili benzeri hatalı ve kusurlu fiiller nedeniyle sorumlu olacağı 

cezalar, idari cezalar için konulmuş olan % 20 alt limite tabi olmayıp, poliçenin azami limitine kadar teminat kapsamına alınmıştır.

-SGK hasarlarının ödenebilmesi için meslek mensubu ile mükellef arasındaki hizmet sözleşmesinin yanı sıra, mükellefin yıllık gelir veya kurumlar 

vergisibeyannamelerinde meslek mensubunun  isminin yazılı olması mükellefin tüm muhasebe ve SG işlerinin meslek mensubu tarafından yapıldığının 

ispatıdır.

NOT:İŞBU POLİÇE AÇIKLAMA NOTLARINDA İSTİSNALAR BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN " M " MADDESİ ÇIKARTILMIŞ OLUP TEMİNATA DAHİL 

EDİLMİŞTİR.

SİGORTALI / SİGORTA ETTİREN

İMZA

TUNÇHAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

İMZA

NEOVA SİGORTA A.Ş.
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