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Mesleki Sorumluluk Sigortası

I - ANA TEMİNATLAR

 Mesleki Sorumluluk Teminatı

Meslek mensubunun mesleğini icra ederken mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden, geçmiş 5 yıl 
içerisinde yapılan unutma ve/veya hatalarının, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme 
veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda, mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı 
meslek mensubuna uygulanan cezaları, muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler
dahilinde teminat altına alır.

o İdari Para Cezaları
o Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezaları
o Vergi Ziyaı Cezası
o Gecikme Zammı
o Gecikme Faizi
o Pişmanlık Zammı

 Savunma Masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.
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II - EK TEMİNATLAR

 Kayıp Dokümanlar

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan, ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş,
zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere 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.

 Mahkemeye Katılma

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

• Meslek mensubu (ortak veya yönetici) : 500 TL
• Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar : 250 TL

.

3



Serbest Muhasebeci, Müşavir, Mali Müşavir SMMM 

Mesleki Sorumluluk Sigortası

II - EK TEMİNATLAR

 Uzatılan Bildirim Süresi

Sigortacı’nın bu poliçeyi fesih etmesi veya yenilememesi durumunda bu ek teminat çalışır. Meslek
mensubuna bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu
dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde
uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.

 Yargı Benzeri Masraflar

Bu teminat ile birlikte SMMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, 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, SMMM tarafından ya da SMMM adına araştırılması,
savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar maksimum
100.000TL alt limitle teminata dahil edilmiştir.

 Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıya mesleki görevini ifa ederken 3. şahıslar tarafından gelebilecek manevi tazminat talepleri
sorumluluk limiti ile teminat altındadır.
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 5 yıl geriye yürürlük teminatı

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan
dolayı poliçe dönemi içerisinde ilk kez gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.
Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle
teminat dışıdır.
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ÖNEMLİ :

 Meslek mensubunun sadece TC sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.

 Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin
belirtilmesi gerekmektedir.

 Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.

 Mesleki Sorumluluk teminatına ek olarak 15.000 TL / 30.000 TL / 50.000 TL alternatifler ile ilk ateş
yangın teminatı da satın alınabilmektedir.

 Yıllık cirosu 250.000TL’den fazla olan meslek mensupları tarife dışı değerlendirilmektedir, primler ve
muafiyetler farklılık gösterebilmektedir.

 250.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları tarife dışı
değerlendirilmektedir, primler ve muafiyetler farklılık gösterebilmektedir.

 Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumları, bağımsız denetim, kurumsal finansman ile ilgili veya

şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları tarife dışı

değerlendirilmektedir
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İşyeri Asistans Hizmetleri
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Bilgi Hattı Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İlgili Adres, Telefon vb. Bilgi

Dâhili 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
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GULF SİGORTA AVANTAJLARI NELERDİR ?

 SSK, idari para cezaları, vergi, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı ve savunma masraflarını hiçbir alt limit ile 

sınırlandırılmaksızın teminat altına alınmaktadır.

 Meslek mensubunun olası hata veya kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak

mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatı yeterlidir.

 Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu yasal belgelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerde

öngörülen zamanlarda tamamlamamasından kaynaklanan hasarlar kapsam dahilindedir.

 Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu SSK işe giriş bildirgesinin geç verilmesi veya hiç

verilmemesinden kaynaklanan hasarlar teminat altındadır.

 Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.

 Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi SMMM büroları için de yapılabilmektedir.

 Muafiyet seçeneklerinde 250 TL alternatif dışında hasar başına koasürans uygulaması bulunmamaktadır.

 SMM için çalışma süresi şartı aranmamaktadır.
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GULF SİGORTA AVANTAJLARI NELERDİR ?

Aşağıdaki şartların sağlanması halinde Sigortalılara ek prim ile 5 yıla kadar uzatılan bildirim süresi verilebilir:

 Sigortalının en az üç yıl boyunca kesintisiz olarak poliçesini GULF SİGORTA’ dan yenilemiş olması,

 Sigortalının hasarının olmaması,

 Mesleki sorumluluk poliçesinin yenilenmemiş ya da başka bir sigorta şirketinden mesleki sorumluluk poliçesi

satın almamış olması.
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III . İSTİSNALAR :

 Vergi İstisnası :

Sigortalı'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı arasındaki farktan oluşan vergi
kaybı (vergi aslı) teminat dışındadır. Vergi, mükelleflerin yasal olarak ödemek zorunda olduğu bir tutardır.

Mükellefin, vergi denetmenleri tarafından incelenmesi sonucu vergi inceleme raporunda Sigortalı'ya, sorumluluk açıkça
yüklenmemesi durumları veya vergi inceleme raporu sonucunda tebliğ edilen bir ceza olması durumunda, raporda
müştereken ve müteselsilen sorumluluğun meslek mensubuna yüklenmiş olmama durumları teminat dışındadır.

 İş Kazası Bildirgesi İstisnası:

İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi yada hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir.

AÇIKLAMA : İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını ya da tespit edilen meslek hastalığını en geç iki iş günü
içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek ile yükümlüdür (4857 sayılı İş Kanunu md. 77). SMMM, yasal olarak sorumlu
olmasa bile bazı durumlarda işveren yerine bu işlere bakabilmektedir. Ancak pratikte işverenin kaza olduğu gün
SMMM’ye haber vermesi, SMMM’nin bildirimi hazırlaması ve bildirgeyi zamanında verip vermemesi durumlarında işveren
ile SMMM’nin sorumluluğunun ayrımının yapılamaması nedeniyle istisnadır.
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III. İSTİSNALAR

 Muafiyet

 Yasal Faiz

 Müşterek Kusur

 Yasal Düşülen İndirimler

 Vergi Aslı* (mükellefin ve/veya müşterinin ödemesi gereken vergi)

 Sigortalı adına kesilen ceza

 %100 Mükellef Sorumluluğunda olan işlemlere ait her türlü ceza

 İş kazası

 Geçmiş yıllara ilişkin istenilen defter ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi

 Özel Sözleşme ile Üstlenilen Sorumluluklar

TEMİNAT ALTINDA DEĞİLDİR.
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TEŞEKKÜRLER

GULF SİGORTA A.Ş. (“Gulf”) tarafından hazırlanan işbu belge gizli, ticari ve finansal bilgiler ile ticari sırlar içermekte olup söz konusu belgenin ifşası Gulf’ın menfaatine zarar verebilecektir. Yasal mevzuat kapsamında yürürlükteki tüm gizlilik kuralları uyarınca işbu belgede yer alan 

bilgilerin gizli bilgiler olarak addedilmesini talep ederiz. İşbu belgede yer alan herhangi bir bilginin Gulf’ın izni olmaksızın ifşa edilmesi halinde Gulf her türlü önlemi almak ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatmak hakkına sahiptir.


