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Teminat Kapsamı

Sigortacı, Sigortalı’nın Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi nedeniyle Üçüncü Şahıs’lar tarafından
Talep edilen Tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir. Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi, her türlü
gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya
yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya Mesleki

Hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

Kimler Sigortalıdır?
i.Sigorta ettiren;
ii.Sigorta ettirenin herhangi bir
yöneticisi, ortağı veya sahibi;
iii.Herhangi bir çalışan;
iv.Bu tanımın (ii) ve (iii) maddelerinde
belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya
kanuni temsilcileri

ANA TEMİNATLAR

Mesleki Sorumluluk

Savunma Masrafları

Mahkemeye Katılma Masrafları

İLAVE TEMİNATLAR

Mahkemeye Katılma Masrafları

Uzatılan Bildirim Süresi

Kayıp Dökümanlar
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ÖNEMLİ BİLGİLER

 Gulf Sigorta A.Ş. Belirli Hizmetler Mesleki Sorumluluk Wordingi ve eklenecek özel şartlar

 1 Yıl Geriye Yürürlük

 Kapsam ve Geçerli Hukuk: Türkiye

 Poliçemiz, sigorta Acentelerinin Gulf Sigorta A.Ş. hariç olmak üzere tüm Sigorta Şirketleri ile yapılan 
işlerinden doğan hasarlar ve yürütülen mesleki faaliyetleri için dizayn edilmiştir. 
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GULF SİGORTA A.Ş. MESLEKİ SORUMLULUK YETKİNLİKLERİ

Lokal Otorite
Güçlü sermaye yapısı
Sorumlulukta Sektör lideri
Geniş “Sigortalı” tanımı
Faaliyete özel wordingler
Deneyimli ve uzman Hasar ekibi 
Konusunda yetkin Teknik ekip
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SİGORTA ACENTELERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ PAKET POLİÇE 
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GULF SİGORTA A.Ş. İŞBİRLİĞİ İLE SUNULACAK SİGORTA ACENTELERİ İÇİN HAZIRLANAN PAKET POLİÇE
ŞARTLARINDAN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

• Teklif sürecinde doldurulacak olan kısa soru formu
• Bilinen- beklenen hasar olmaması ve bunun beyan edilmesi
• En az 2 sene deneyim
• Maksimum 5,000,000 TL sene sonu cirosu. ( Acentenin komisyonu geliri esas alınmaktadır)
• Yenilemede tekrar değerlendirme
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 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 Talep Esaslı (Claims Made)
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ANA TEMİNATLAR:

• Mesleki Sorumluluk:
Sigortacı, Sigortalı’nın Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi  nedeniyle Üçüncü Şahıs’lar tarafından 
Talep edilen Tazminat’ı Sigortalı adına ödeyecektir. Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi, her türlü 
gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya 
yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya Mesleki 
Hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir. 

• Savunma:
Sigortacı, işbu Poliçe’nin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir Talep durumunda savunma 
hakkına sahiptir. Sigortacı, bu Talep’in savunması için söz konusu olan Savunma Masrafları’nı kendisi 
karşılayacaktır.
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İLAVE TEMİNATLAR:

• Mahkemeye Katılma Masrafları:

Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili bir mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları, 
mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerecektir. 

Sigortalının her bir sahibi, ortağı veya yöneticisi için  500 TL
Herhangi bir çalışan için                        250 TL
Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.

• Uzatılan Bildirim Süresi:
Sigortacı’nın yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 30 gün 
içinde, ilk kez bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir Talep’i Sigortacı ’ya ihbar etmek 
hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu 
poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

• Kayıp Dokümanlar:
Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan ve sözleşme dönemi içinde yalnızca Mesleki Hizmetlerin Yerine Getirilmesi 
veya yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan ^. 
Şahıslara ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.
Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 
TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.  
Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.  
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ÖNEMLİ TANIMLAR - 1

• Mesleki Hizmeti Yerine Getirmeme  :Her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış 
beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller 
veya Mesleki Hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir.

• Talep: Aşağıdakilerden her biri demektir: Hatalı Eylem’ler nedeniyle talep edilen Tazminat’ın için yapılan herhangi bir 
(i) yazılı talep veya (ii) hukuk veya idari dava açılması. Sigortacı, işbu Poliçe’nin teminatı ve eklerine göre geçerli olan 
herhangi bir Talep durumunda savunma hakkına sahiptir. Sigortacı, bu Talep’in savunması için söz konusu olan 
Savunma Masrafları’nı kendisi karşılayacaktır.

• Tazminat: Sigortalı’ya karşı alınan hukuk veya idare mahkemesi kararı nedeniyle Sigortalı’nın Üçüncü Şahıs’a karar 
gereğince ödemekle yükümlü olduğu meblağ veya Sigortalı’nın yada Sigorta Ettiren’nin onayı ile Sigortacı tarafından 
sulh anlaşması sonucu ödenmesi gereken miktarlar demektir.

• Çalışan: Bir iş akdine göre Sigorta Ettiren’in bir çalışanı olarak açıkça görevlendirilen, işe alımı Sosyal Güvenlik 
Kurumuna bildirilen gerçek kişiler demektir. “Çalışan” (i) herhangi bir yönetici, ortak veya şirket sahibi; veya (ii) geçici 
sözleşmeli işçiler, serbest çalışanlar, sadece işçi çalıştıran taşeronlar anlamına gelmemektedir.
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ÖNEMLİ TANIMLAR – 2

• Zarar: Tazminat ve Savunma Masrafları 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 Sigortalı lehine sağlanan menfaat, ücret, genel 
masraf ve harcamaları; veya (6) hukuken sigorta edilemez olarak kabul edilen her türlü hususu kapsamayacak ve 
bunlar “Zarar” olarak tanımlanmayacaklardır.

• Mesleki Hizmet:  Sigorta Ettiren’nin veya herhangi bir İştirak’inin poliçede belirtilen Mesleki Hizmeti anlamına 
gelmektedir.

• Muafiyet: Sigorta Ettiren’in herbir hasarda ödemesi gereken tutardır. Poliçede belirtilmiştir.
• Geriye Yürürlük Tarihi: Talep’in bu poliçe teminatı içinde değerlendirilebilmesi için bu Talep’e neden olan Hatalı 

Eylem’in bu tarihten sonra yapılmış olması gerekmektedir. Poliçede belirtilmiştir.
• İştirak:  Sigorta Ettiren’in doğrudan veya dolaylı olarak İştirak’lerinin biri ya da birkaçı aracılığıyla; yönetim kurulu 

oluşumunu kontrol ettiği; oylarının yarısından çoğunu kontrol ettiği; veya ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını 
elinde tuttuğu şirketler demektir. İşbu poliçenin kapsamı yalnızca, her İştirak için, Sigorta Ettiren’in İştirak’i olarak 
yapılan Hatalı Eylem’ler konusunda geçerli olacaktır.

• Üçüncü Şahıs: Herhangi bir tüzel veya gerçek kişi demektir; ancak Üçüncü Şahıs aşağıdakileri içermez: (i) 
Sigortalı’yı; veya (iv) Sigorta Ettiren veya herhangi bir İştirak’inde maddi bir menfaati veya yönetimle ilgisi olan 
diğer bir tüzel veya gerçek kişi.

• Hatalı Eylem: Mesleki Hizmeti Yerine Getirmeme anlamına gelmektedir
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PAKET PROGRAM ŞARTLARI

YILLIK 

CİRO (TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
50,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM (TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
100,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM (TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
150,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM ( TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
200,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM (TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
250,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM (TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
500,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM(TL)

OLAY BAŞI VE 
YILLIK TOPLAM 
1,000,000 TL 
SORUMLULUK 
LİMİTİ İÇİN NET 
PRİM (TL)

0-500,000 TL 625    906    1,153 1,371 1,563 2,407 3,893

500,001 TL-

1,000,000 TL
813    1,178 1,499 1,782 2,031 3,128 5,058

1,000,001 TL-

3,000,000 TL
1,056 1,532 1,951 2,320 2,645 4,075 6,592

3,000,001 TL-

5,000,000 TL
1,373 1,991 2,535 3,014 3,436 5,292 8,561

BEHER VE HER

BİR HASARDA 

UYGULANACAK 

MUAFİYET (TL)

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
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TEMİNAT ŞARTLARI : 

İşbu aşağıda belirtilen klozlar bu poliçenin ayrılmaz bir parçasıdır. Poliçe içerisinde tanımlanmış poliçe terimleri bu klozlar için 

de geçerlidir. 

1. Sigorta şirketi istisnası klozu.

2. Yatırım tavsiyesi istisna klozu.

3. Mutlak bedensel zarar/maddi zarar istisnası klozu.

4. Bağlayıcı Sözleşme ve Hasar Yetkisi İstisnası.

5. Sigorta Şirketinin İflası ve Yönetimi ile ilgili durumlar kapsam dışındadır.

6. Gulf Sigorta A.Ş. ile yapılan işlerden doğan hasarlar ve yürütülen mesleki faaliyetler kapsam dışı bırakılmıştır.

7. Tekne, yat ve uçak sigortası ile ilgili doğabilecek hasarlar kapsam dışındadır.

8. Reasürans brokerliği kapsamında yapılan faaliyetler teminat dışıdır.

9. Sigortalının iştirakleri kapsam dışında bırakılmıştır.

10. Herhangi bir sigorta şirketi veya reasürans şirketi ya da benzeri bir kurum tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri

teminat dışındadır.

11. Firma yöneticilerinin ortaklığı bulunduğu/gelir elde ettiği başka şirketler ile ilgili hasar talepleri kapsam dışındadır.

12. Gulf Sigorta A.Ş. Ticari Müeyyideler Klozu
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SİGORTA ŞİRKETİ İSTİSNASI KLOZU
Sigortacının sigortalı aleyhine yapılan, aşağıdakilerden herhangi birini veya daha fazlasını iddia eden, ondan doğan, ona dayalı olan veya 
atfedilebilen herhangi bir talep ile bağlantılı zarar bakımından herhangi bir ödeme yapmaktan sorumlu olmayacağı işbu belge ile 
anlaşılmakta ve kabul edilmektedir:
(i) bir sınırlama getirmeksizin; gelir ödemeleri, emekli aylığı sözleşmeleri ve risk yönetimi kendi kendini sigortalama 
programları, havuzlar veya benzer programlar dahil herhangi bir sigorta, mükerrer sigorta poliçesi, bonolar veya tazminatı (bundan böyle 
topluca "Sigorta Sözleşmesi") yenilemeyi reddetme veya iptal.
(ii) herhangi bir Sigorta Sözleşmesi kapsamında ödenecek olan veya ödenecek hale geldiği iddia edilen yardımları ödememe 
veya ödemeyi reddetme veya ödemesinde gecikme.
(iii) herhangi bir Sigorta Sözleşmesinden doğan veya kapsamındaki herhangi bir talep veya yükümlülük ile ilgilenirken iyi niyet 
veya dürüst işlem bulunmaması.

YATIRIM TAVSİYESİ İSTİSNASI KLOZU (MUTLAK İSTİSNA)
Sigortacının (bir sınırlama getirmeksizin menkul kıymetler ve/veya gayri menkul dahil olmak üzere) yatırımların Sigortalı 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.

Poliçeye, Koşullara, Sınırlamalara ve İstisnalara Tabidir

BEDENSEL ZARAR / MADDİ ZARAR İSTİSNASI KLOZU
(MUTLAK İSTİS.)
Sigortacının doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişinin uğradığı bedensel zarar, hastalık, ölüm, cinsel taciz veya duygusal ıstıraba ya 
da herhangi bir maddi malın hasar görmesi veya fayda kaybı dahil zayiine dayalı olan, buna atfedilebilen, bundan doğan/kaynaklanan veya 
bununla herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir talepten sorumlu olmayacağı anlaşılmakta ve kabul edilmektedir.
Poliçeye, Koşullara, Sınırlamalara ve İstisnalara tabidir
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BAĞLAYICI SÖZLEŞME VE HASAR YETKISI İSTISNASI KLOZU
Aşağıda belirtilen istisna poliçeye eklenmiştir. 

Bağlayıcı Sözleşme Otoritesi 
Bu poliçe, Bağlayıcı Sözleşme Yetkisi faaliyetleri ile bağlantılı, bundan kaynaklanan, buna atfedilen hasarları teminat altına almamaktadır. 
Aşağıda belirtilen Tanım poliçeye eklenmiştir: 

Bağlayıcı Otorite
Sigortalı ve underwriter ve/veya sigorta şirketi tarafından, kendileri namına Sigortalıya iş bağlama, sözleşme oluşturma ve/veya hasarı 
karara bağlama, düzenleme otoritesi veren herhangi bir yazılı sözleşme anlamına gelmektedir. 

Poliçenin diğer tüm koşul ve şartlarına tabidir.

SİGORTA ŞIRKETININ İFLAS İSTİSNASI KLOZU
1. Aşağıda belirtilen istisna poliçeye eklenmiştir: 
Sigorta şirketinin İflası: Sigorta şirketinin ve/veya underwriter’ın iflası, idaresi veya haciz altında olması durumları ile bağlantılı, 
bundan kaynaklanan, buna atfedilen hasarları teminat altına almamaktadır.

Poliçenin diğer tüm koşul ve şartlarına tabidir.
TİCARİ MÜEYYİDELER KLOZU
Reasürörün/Sigortacının yargı çevresinde veya yasal adresinde geçerli olan veya Reasürörün/Sigortacının hukuken uymakla yükümlü 
olduğu herhangi bir ticari veya ekonomik yaptırımın, kanun veya düzenlemelerin ihlali söz konusu ise, hiçbir Reasürör/Sigortacı herhangi 
bir teminat sağlamış sayılmayacak ve hiçbir Reasürör/Sigortacı işbu sözleşmenin hükümleri kapsamında herhangi bir tazminat ödeme 
veya herhangi bir menfaat sağlama hususunda sorumlu olmayacaktır.
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İSTİSNALAR

Bedensel Yaralanma ve Maddi Varlıkların Hasarı
Sözleşme Sorumluluğu
İşverenlerin  Yükümlülükleri
Hakaret
Acze Düşmek
Fikri Mülkiyet Hakları İhlali
Kasıtlı Eylem
Suç Teşkil Eden Eylemler
Önceki Talepler ve Olaylar
Rekabet
Altyapı veya Güvenlik Arızası
****Detaylı Bilgi için Mutlaka Wording İncelenmelidir. 
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TEŞEKKÜRLER


