1.

Sigorta Klozu
Sigortacılar bu Sertifikanın şartlarına ve koşullarına, sınırlamalarına ve hariç tutmalarına tabi olmak
kaydıyla, aşağıdakileri kabul eder:
(a)
Sigorta Dönemi boyunca herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyeleri adına kendilerine
karşı yapılan herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinden doğan Zararı ödeyecektir; veya
(b)
Şirketin Sigorta Dönemi boyunca herhangi bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyelerine karşı
yapılan herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinden doğan Zararı, Şirketin bu Yöneticiyi veya
Yönetim Kurulu Üyelerini tazmin ettiği ölçüde Şirket adına ödeyecektir.
(c)
Sigorta Dönemi boyunca herhangi bir Dış Birim Müdürü veya Yetkilisine karşı yapılan
herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinden doğan herhangi bir Zararı Dış Birim Müdürü veya
Yetkilisi adına ödeyecektir.

2.

GENİŞLETMELER
(a)

(b)

Şirket Türev Faaliyet Masrafları
Sigortacılar Şirketin bir mahkeme emri altında yasal olarak ödemekle yükümlüğü olduğu bir
Haksız Fiil için herhangi bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyelerine karşı Sigorta Süresi
boyunca yapılan bir Tazminat (hasar) Talebine dair olarak Sigortacıların önceden verdiği yazılı
bir onay (böyle bir onay makul olmayan bir şekilde saklanmayacak veya geciktirilmeyecektir)
ile Şirketin herhangi bir hissedarına tahakkuk eden makul masraf ve giderleri Şirket adına
ödeyecektir.
Uzatılmış Keşif Süresi
Sigortacıların veya Sigortalının işbu Sertifikayı yenilememesi halinde, işbu Sertifika herhangi
bir geniş bağlamda eşdeğer bir sigorta ile değiştirilmediği sürece, Sigortalı Sigorta Süresi
boyunca veya bundan önce herhangi bir Haksız Fiil bağlamında Çizelgede bahsi geçen
Uzatılmış Keşif Süresi hakkına sahip olacaktır; ve
(i)
Sigortalı Sigorta Süresinden sonraki otuz (30) gün içinde Sigortacılara yazılı bir
tebligat verecek ve Sigorta Süresinden sonraki otuz (30) gün içinde Aşağıda belirtilen
ek primi ödeyecektir;
1 Yıl = Yıllık primin %80
2 Yıl = Yıllık primin %150'si
3 Yıl = Yıllık primin %200'ü
(ii)
İşbu Uzatılmış Keşif Süresi Şirketin El Değiştirmesi veya Birleşmesi veya Şirkete
herhangi bir tasfiye memuru, geçici tasfiye memuru, idareci veya alıcı atanması ile
veya bundan sonra veya Sertifikanın Primin ödenmemesi sebebiyle Sigortacı
tarafından iptal edilmesi halinde yürütülemez durumdadır;
(iii)
Çizelgede belirtilen Tazminat Sınırı hiçbir şekilde Uzatılmış Keşif Süresi ile
arttırılamaz.
Çizelgede belirtilen Tazminat Limiti Uzatılan Keşif Süresi ile hiçbir şekilde arttırılamaz.

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Emekli Yöneticiler
Sigortacıların veya Sigortalının işbu Sertifikayı yenilememesi halinde, işbu Sertifika daha
geniş bir şekilde eşdeğer bir sigorta ile değiştirilmediği sürece ve Çizelgede belirtilen Tazminat
Sınırı herhangi bir şekilde Uzatılmış Keşif Süresi bağlamında arttırılmadığı sürece, herhangi
bir Emekli Yönetici ve/veya Emekli Yönetim Kurulu Üyesinin Sigorta Süresi boyunca veya
bundan önce Haksız Fiil bağlamında ek prim olmaksızın 48 aylık bir Uzatılmış Keşif Süresi
hakkına sahip olacaktır.
Yeni Bağlı Ortaklar
Bir şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde, bölgelerinde bulunmaması, kurulmaması veya
listelenmemesi halinde veya mülkleri Şirket tarafından işbu Sertifikanın oluşturulmasından
sonra edinilmesi veya oluşturulması halinde bile, aşağıdaki durumlarda Şirketin bir Bağlı
Ortağını teşkil edecektir:
(a)
Yönetim Kurulunun birleşimini kontrol ettiğinde, veya
(b)
Oy kullanma hakkının yarısında çoğunu kontrol ettiğinde, veya
(c)
İhraç edilen sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğunda;
Bu durumda işbu Sertifika yalnızca bir Bağlı Ortak ile kendi Yöneticileri veya Yönetim Kurulu
Üyelerinin Haksız Filleri bağlamında geçerli olacaktır.
Münhasır Olmayan Yöneticiler
İşbu Sertifikanın Tazminat Sınırı ve işbu Sertifikayı aşan bütün mevcut poliçelerdeki tazminat
sınırları Zararın ödenmesi ile kullanıldığında, işbu Sertifikanın Tazminat Sınırı Münhasır
Olmayan Yöneticinin (veya ilgili yargı yerinde eşdeğer pozisyona sahip olan kişinin) kapsanan
Masrafları ve Giderleri bağlamında Çizelgede belirtilen ortanda arttıracaktır.
Acil Durum Masrafları ve Giderleri
Eğer Sigortacıların önceden yazılı onayı Masraflar ve Giderler tahakkuk etmeden önce makul
olarak elde edilemiyorsa, Sigortacılar önceden yazılı olur verilmiş gibi geriye dönük olarak
Tazminat Sınırının %10’u oranında Masraflar ve Giderleri onaylayacaktır.
Eş/Yasal Temsilcilere Dair Kapsam
İşbu Sertifika herhangi bir Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin kanunen eşinin işbu
Sertifika altında talebi ile kapsam elde edeceği bu Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin
Haksız Fiili için bu Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyesine karşı bir karar bağlamında
yürütme duruşmalarına tabidir.
İşbu Sertifika altında bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyesine tahakkuk eden herhangi bir
Haksız Fiilden dolayı oluşan Zararlar için bir Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin ölümü
veya yetersizliği veya iflası halinde mülküne, haleflerine, yasal temsilcilerine ve atadıklarına
karşı uygulanacaktır.

(h)

3.

Kaçınmaya Karşı Feragatname
Sigortacılar yanlış beyan veya ifşa etmeme haysiyetsiz amaçtan ari olduğu somut yanlış
beyan veya ifşa etmeme durumları için işbu Sertifikadaki Sigortalının çıkarlarından herhangi
birinden kaçınma veya bunları feshetmeye dair haklarından feragat ederler.

Tanımlar
(Aşağıdaki kelimeler işbu Sertifika boyunca tekil veya çoğul olarak belirtilmelerine bakılmaksızın aynı
anlamlara sahip olacaktır.)
(a)
“Tazminat (hasar) Talebi”:
(i)
Bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyelerine karşı çapraz tazminat (hasar) talebi
veya karşı tazminat (hasar) talebi dahil olmak üzere bir Haksız Fiil için herhangi bir
yazılı talep, tazminat (hasar) talebi, tahkim duruşması, davet, herhangi bir tanıma
sahip diğer kamu başvuruları; veya
(ii)
Bir Haksız Fiil için bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyelerine karşı bir
düzenlemeye dair veya cezai kovuşturma; veya
(iii)
Aynı veya ayrı duruşmalardaki temyizler dahil olmak üzere herhangi bir Suçluların
Ülkesine İadesine dair Duruşma; veya
(iv)
Şirketin işlerine dair herhangi bir resmi inceleme, araştırma veya soruşturmada
herhangi bir Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin katılımını veya herhangi bir
resmi kurum tarafından emredilen veya hizmete alınan bir Yöneticinin veya Yönetim
Kurulu Üyesinin bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak gerektiren herhangi bir
yazılı tebligat.
(b)
“Şirket” Çizelgede belirtilen Şirket anlamına gelir ve bütün Bağlı Kuruluşları içerir.
(c)
“Masraflar ve Giderler” herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinin veya bunların temyizlerinin
katılımında veya incelenmesinde ve/veya bunlara karşı savunulmasında ve/veya
gözlemlenmesinde ve/veya bunlar üzerinde anlaşmaya varılmasından sonuçlanan
Sigortacının önceden yazılı onayı ile (böyle bir onayı makul olmayan şekilde saklanamaz
veya geciktirilemez) herhangi bir Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyesine tahakkuk eden
makul ücretler ve masraflar anlamına gelir;
“Masraflar ve Giderler” aynı zamanda temyiz, kefalet veya benzer eylemler için sigorta
belgeleri için ödenen primleri içermektedir; ancak herhangi bir Yöneticinin veya Yönetim
Kurulu Üyelerinin veya Şirketin herhangi bir çalışanının maaşlarını, komisyonlarını,
masraflarını veya diğer çıkarlarını içermez.

“Masraflar ve Giderler” Türk Barosu tarafından kabul edilen maksimum limitlere kadar Avukat
ücretlerini de kapsamaktadır.
(d)

(e)
(f)

(g)
(h)

“Yönetici” ve/veya “Yönetim Kurulu Üyeleri”:
(i)
Sigorta Süresi boyunca, bir Gölge Yönetici de dahil olmak üzere Şirketin bir Yöneticisi
veya Yönetim Kurulu Üyesi olan, olmuş olan veya olacak olan herhangi bir gerçek kişi
(2006 Şirketler Kanununun 251. Kısmında veya ilgili yargı yerinde eşdeğeri için
tanımlanan şekilde) veya bu husustaki geçerli kanunlar veya düzenlemeler dahilinde
bir Yöneticisi veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak yorumlanan herhangi bir gerçek kişi;
ve
(ii)
Sigorta Süresi boyunca bir Çalışan olan, olmuş olan veya olacak olan herhangi bir
gerçek kişi anlamına gelir;
“Çalışan” yönetim veya denetim kapasitesinde bir Tazminat (hasar) Talebinin kendilerine karşı
başlatıldığı Şirketin bir çalışanı olan bir gerçek kişi anlamına gelir.
“İşe Alım Haksız Fiil” herhangi bir gerçek veya iddia edilmiş olan:
(i)
Ortak veya kanuni olarak kanunların veya işin başlaması veya işe devam edilmesinde
ihlal sonucu herhangi bir gerçek kişinin haksız veya adil olmayan bir şekilde gerçek
veya dolaylı olarak işinin feshi, alt seviyeye indirilmesi, işe alınmasının reddedilmesi;
veya
(ii)
Irkı, ten rengi, dini veya inancı, yaşı, cinsiyeti, cinsel tercihi, vatandaşlığı, engeli,
hamileliği, kısmi zamanlı veya sabitli zamanı durumu veya diğer korunan
durumlarından dolayı herhangi bir gerçek kişiyi işe almayı reddetmek veya işe
alamamak dahil olmak üzere işte ayrımcılık veya ödemesi veya işine dair koşullardan,
şartlardan veya ayrıcalıklardan herhangi birisi bağlamında herhangi bir gerçek kişinin
işten çıkarılması veya başka ayrımcılıklara tabi tutulması, bir çalışanın veya çalışmak
için başvuranlardan herhangi birinin herhangi bir gerçek kişinin işe alınma
fırsatlarından ari tutulması veya bir çalışan olarak durumunu olumsuz etkilemesi ile
sonuçlanabilecek şekilde sınırlandırılması, ayrılması veya bunların sınıflara ayrılması;
veya
(iii)
İstenmeyen cinsel girişimler, cinsel pozitif ayrımcılık veya diğer sözlü veya fiziksel
cinsel davranışın bir çalışanın işe alınma koşulu olarak öne sürülen işlemler dahil
olmak üzere cinsel istismarın işe alım kararlarının temelinde kullanılması veya
performansa müdahale eden bir iş ortamı oluşturması; veya
(iv)
Bir çalışanın kanunlar altında haklarını ifa etmesinde veya ifa etmeye çalışmasında
bir çalışana karşı misilleme işlemleri.
Türk Hukukuna göre.
“Suçluların İadesine Dair Duruşma” Türkiye’de bir Haksız Fiil iddiasıyla suçluların iadesi
hakkında yürürlükte olan kurallara uygun bir duruşmayı ifade eder.
“Sigortalı(lar)” Yöneticilerin veya Yönetim Kurulu Üyelerinin, Dış Birim Müdürlerinin ve
Yetkililerinin hepsi veya herhangi biri ve yalnızca Sigorta Klozu 1(b)’nin amaçları için Şirket
anlamına gelir.

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)
(n)

(o)

(p)

“Zarar” Sigortalıların yasal ödeme yükümlülüğünden kaynaklanan zarar anlamına gelir:
(i)
Cezalandırıcı veya örnek teşkil eden zararlar ödeme yükümlülüğüne karşı sigortanın
Tazminat (hasar) Talebinin verildiği bölgenin kanunları altında yasal olduğu yerlerde
cezalandırıcı veya örnek teşkil eden zararlar dahil olmak üzere Sigortalılara karşı
karar verilen zararlar veya masraflar;
(ii)
Sigortacıların önceden yazılı onayı ile (bu onaydan makul olmayan şekilde
sakınılmayacak veya bu onayı makul olmayan şekilde geciktirilmeyecektir)
Sigortalılarla yapılan anlaşmalar; veya
(iii)
Masraflar ve Giderler.
“Zarar” Sigortalıların hatalı olarak aldığı paraların geri ödenme yükümlülüğünü veya herhangi
bir medeni, düzenlemelere dair veya para cezası veya cezalar içermez.
“Birleşme” aşağıdaki hususlara sahip olmayan iki veya daha fazla kuruluşun birleşmesi
anlamına gelir:
(i)
Yönetim Kurulunu kontrol etmek;
(ii)
Oy kullanma hakkının yarısından çoğunu kontrol etmek; veya
(iii)
İhraç edilen sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmak.
“Dış Kuruluş” aşağıdaki hususlara sahip Şirket dışındaki herhangi bir kuruluş anlamına gelir:
(i)
Amerika Birleşik Devletleri’nde, bölgelerinde veya sahip olduğu topraklarda
bulunmayan veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir borsada hisselerinin ticaretinin
yapılmadığı ve/veya
(ii)
İşbu Sertifikanın oluşturulmasında negatif net varlıklara sahip olmayan ve/veya
(iii)
bir banka, yatırım şirketi, yatırım danışmanı/yöneticisi, koruma fonu veya ortak fona,
özel sermaye veya ortak sermaye şirketi, borsa aracı şirketi, sigorta şirketi veya
benzeri kuruluş değildir.
“Dış Kuruluş Yönetici ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi ” Şirketin belirli bir talebi halinde bir Dış
Kuruluşun bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi olan herhangi bir Yönetici veya Yönetim
Kurulu Üyesi anlamına gelir.
“Sigorta Süresi” Çizelgede belirtilen süre anlamına gelir.
“Kirlilik” Türk Yetkililerin Düzenlemeleri kapsamında bir tehlikeli maddeler listesinde
tanımlanan tehlikeli karakteristiklerden herhangi birine sahip bir maddenin boşaltımı, atılması,
salınması veya kaçması anlamına gelir. Bu maddelere katlar, sıvılar, gazlar veya termal tahriş
ediciler, bulaşan maddeler veya dumanlar, buharlar, tozlar, lifler, mantarlar, virüsler, bakteriler,
asitler, alkaliler, radyoaktif maddeler, kimyasal maddeler ve atıkları, asbest ve asbest
ürünlerini, gürültüyü, kokuyu ve elektrik, manyetik veya elektromanyetik alanları içerir ancak
bunlarla sınırlı kalmaz (buna geri dönüştürülecek, yeniden düzenlenecek veya kazanılacak
materyaller dahil olup bunlarla sınırlı kalınmaz).
“Emekli Müdür” ve/veya “Emekli Yetkili” Şirketin Alınması veya Birleşmesi veya tasfiyesinden
başka bir sebepten dolayı Sigorta Süresi sırasında emekli olan herhangi bir Yönetici ve/veya
Yönetim Kurulu Üyesi anlamına gelir.
“Bağlı Kuruluş”:
(i)
Şirketin işbu Sertifikanın çıkarıldığı tarihte veya bu tarihten önce (doğrudan veya
dolaylı olarak bir veya daha fazla Bağlı Kuruluşu ile):
(a)
Yönetim Kurulunu kontrol ettiği; veya
(b)
Oy kullanma hakkının yarısından fazlasını kontrol ettiği; veya
(c)
İhraç edilen sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan anlamına gelir;
Ancak, işbu Sertifika yalnızca bir Bağlı Kuruluşun herhangi bir Yönetici veya Yönetim
Kurulu Üyesinin bir Haksız Fiili bağlamında geçerli olur.
(ii)
Çizelgede veya işbu Sertifikanın herhangi bir ekinde bir bağlı kuruluş olarak
isimlendirilmiş herhangi bir başka şirket.

(q)

(r)

(s)

(t)

Bir kuruluşun “Devralması” başka bir kuruluşun:
(i)
Yönetim Kurulunu kontrol ettiği; veya
(ii)
O Oy kullanma hakkının yarısından fazlasını kontrol ettiği; veya
(iii)
İhraç edilen sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu bir işlem veya durum
anlamına gelir.
“Terörizm” herhangi bir hükümeti etkileme ve/veya kamuyu veya kamunun herhangi bir
kısmını korkuya sürükleme amaçlarına sahip, politik, dini, ideolojik veya benzer amaçlara
sahip hükümetler veya organizasyonlar adına veya bunlarla bağlantılı olarak hareket eden
herhangi bir kişinin veya grubun güç kullanması veya şiddeti ve/veya buna dair tehditleri
anlamına gelir.
“Yasadışı Kuruluş” Terörizmde bulunan herhangi bir organizasyon anlamına gelir ve buna ilgili
bir zamanda Türkiye’deki buna dair düzenleme ve düzeltmeler dahilinde tanımlanan herhangi
bir organizasyon dahil olup bunlarla sınırlı kalınmaz.
“Savaş” bir ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş gücü üstlenen savaş, istila, yabancı
düşmanların eylemleri, düşmanlıklar, savaşa benzer operasyonlar (beyan edilmiş veya
edilmemiş), sivil savaşlar, isyanlar, devrimler, ayaklanmalar veya sivil kargaşalar anlamına
gelir.

(u)

“Haksız Fiil” Şirketin bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak münferiden veya
müştereken herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesinin gerçek veya iddia edilen
herhangi bir haksız fiil veya ihlal anlamına gelir. İlgili veya devam eden veya tekrar eden veya
nedensel olarak bağlantılı Haksız Fiiller tek bir Haksız Fiil teşkil edecektir. Bir Haksız Fiile bir
İşe Alım Haksız Fiili dahildir.

4. İstisnalar
(Her istisnanın başlığı yalnızca tanımlamaların kolaylaştırılması amaçlıdır)
Sigortacılar herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinden doğan herhangi bir Zararı ödemeyecektir:
(a)
Yaralanma veya Mal zararı
Gerçek veya iddia edilen yaralanmalar, hastalıklar, rahatsızlıklar, herhangi bir şahsın ölümü
veya gerçek veya iddia edilen herhangi bir hakiki malın hasar görmesi veya imhası, buna
bunların kullanım kaybı da dahildir; ancak bu istisna aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
(i)
Çalışanın işe alım sözleşmesi ile ilgili olarak bir Haksız Fiilin yol açtığı duygusal
sıkıntılar ile bir Şirket çalışanı tarafından bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine
doğrultulan bir Tazminat (hasar) Talebi; veya
(ii)
Şirketin işleri ile ilgili olarak kasıtsız cinayet için bir Yönetici veya Yönetim Kurulu
Üyesinin cezai kovuşturması.
(b)
Kirlilik:
Doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gerçek veya iddia edilmiş sızıntıdan, Kirlilikten veya
herhangi bir bulaşma ile ilgili olan veya bunlardan sonuçlanan veya sonucu olan; ancak bu
istisna aşağıdakiler için geçerli değildir:
(i)
Şirketin tasfiye memuru, geçici tasfiye memuru, idarecisi veya alıcısı tarafından
getirilen Tazminat (hasar) Talepleri veya bunların talimatları ile getirilen Tazminat
(hasar) Talepleri; veya
(ii)
Yönetim kurulunun çoğunluğunda bir değişiklik olduktan sonra Şirket tarafından
önceki Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine karşı yapılan herhangi bir Tazminat
(hasar) Talebi; veya
(iii)
Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesini azmettirmeden bir bağımsız
üçüncü tarafın Tazminat (hasar) Talebi bağlamında tazminat veya katkı için bir
Tazminat (hasar) Talebi; veya
(iv)
Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine azmettirmeden Şirketin bir
hissedar türevsel eylemi olarak bir Tazminat (hasar) Talebinde bulunulması; veya
(v)
Masraflar ve Giderler.

(c)

(d)

(e)

(f)

Kasıtlı Süistimal
Sigortalının sahtekarlığı, dolandırıcılığı veya bilerek suç teşkil eden bir davranışta bulunması
ile oluşan veya bunun katkı sağladığı veya bunun sonucu oluşanlar; ancak bu istisna bir
mahkeme veya adli panel tarafından bu yürütmeden suçlu bulunmayan Sigortalı için ve
Masraflar ve Giderler için geçerli değildir.
Profesyonel Görevin İhlal Edilmesi
Üçüncü bir tarafa borçlanılan herhangi bir profesyonel görevin ihlal edildiğinin bir üçüncü taraf
tarafından iddia edilmesi; ancak bu durumda bu istisna yalnızca denetleme veya yönetim
yapılmaması için yapılan herhangi bir Tazminat (hasar) Talebi için geçerli olmayacaktır.
Emeklilik Planları
Herhangi bir emeklilik veya bir yıldan uzun plan veya programla ilgili olan, bundan doğan,
sonuçlanan veya bunun sonucu olan; ancak bu istisna aşağıdakiler için geçerli değildir:
(i)
Şirketin tasfiye memuru, geçici tasfiye memuru, idarecisi veya alıcısı tarafından
getirilen Tazminat (hasar) Talepleri veya bunların talimatları ile getirilen Tazminat
(hasar) Talepleri; veya
(ii)
Yönetim kurulunun çoğunluğunda bir değişiklik olduktan sonra Şirket tarafından
önceki Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine karşı yapılan herhangi bir Tazminat
(hasar) Talebi; veya
(iii)
Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesini azmettirmeden bir bağımsız
üçüncü tarafın Tazminat (hasar) Talebi bağlamında tazminat veya katkı için bir
Tazminat (hasar) Talebi; veya
(iv)
Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesini azmettirmeden Şirketin bir
hissedar türevsel eylemi olarak bir Tazminat (hasar) Talebinde bulunulması; veya
(v)
Masraflar ve Giderler.
ABD dahilinde Şirket tarafından yapılan Tazminat (hasar) Talepleri
Birleşik Devletler, bölgeleri veya alanları dahilinde Şirket veya herhangi bir Yönetici veya
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından veya adına yapılanlar; ancak bu istisna aşağıdakiler için
geçerli değildir:
(i)
Şirketin tasfiye memuru, geçici tasfiye memuru, idarecisi veya alıcısı tarafından
getirilen Tazminat (hasar) Talepleri veya bunların talimatları ile getirilen Tazminat
(hasar) Talepleri; veya
(ii)
Yönetim kurulunun çoğunluğunda bir değişim olduktan sonra, önceki Yönetici veya
Yönetim Kurulu Üyesine karşı yapılan herhangi bir Tazminat (hasar) Talebi; veya
(iii)
Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesini azmettirmeden bir bağımsız
üçüncü tarafın Tazminat (hasar) Talebi bağlamında tazminat veya katkı için bir
Tazminat (hasar) Talebi; veya

(iv)

(g)

(h)

(i)

Herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesini azmettirmeden Şirketin bir
hissedar türevsel eylemi olarak bir Tazminat (hasar) Talebinde bulunulması; veya
(v)
Bir İşe Alım Haksız Fiili bağlamında bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine karşı
getirilen herhangi bir Tazminat (hasar) Talebi; veya
(vi)
Masraflar ve Giderler.
ABD dışındaki bir Dış Kuruluş tarafından yapılan Tazminat (hasar) Talepleri
Birleşik Devletler, bölgeleri veya alanları dahilinde Dış Kuruluş veya herhangi bir Dış Kuruluş
müdürü veya yetkilisi tarafından veya adına yapılanlar; ancak bu istisna aşağıdakiler için
geçerli değildir:
(i)
Dış Kuruluşun tasfiye memuru, geçici tasfiye memuru, idarecisi veya alıcısı tarafından
getirilen Tazminat (hasar) Talepleri veya bunların talimatları ile getirilen Tazminat
(hasar) Talepleri; veya
(ii)
Dış Kuruluşun yönetim kurulunun çoğunluğunda bir değişim olduktan sonra, önceki
Dış Kuruluş müdürüne veya yetkilisine karşı yapılan herhangi bir Tazminat (hasar)
Talebi; veya
(iii)
Herhangi bir Dış Kuruluş Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesinin azmettirmeden
bağımsız bir üçüncü tarafça yapılan Tazminat (hasar) Talebi bağlamında tazminat
veya katkı için bir Tazminat (hasar) Talebi; veya
(iv)
Dış Kuruluşun kışkırtması bir hissedar türevsel eylemi olarak bir Tazminat (hasar)
Talebinde bulunulması; veya
(v)
Bir İşe Alım Haksız Fiili bağlamında bir Dış Kuruluş Müdürüne veya Yetkilisine karşı
getirilen herhangi bir Tazminat (hasar) Talebi; veya
(vi)
Masraflar ve Giderler.
Öncelikli ve Bekleyen Tazminat (hasar) Talepleri
Çizelgede belirtilen Bekleyen ve Önceki Tarihte bekleyen veya bundan önceki duruşmalardaki
iddialar veya gerçekler veya aynı veya aynı sayılan gerçekler veya durumlar tabanlı olan veya
bunlarla ilgili olan;
İşbu istisna amacıyla, “dava” herhangi bir Sigortalıyı içeren duruşmalardan önceki herhangi
bir yazışma dahil olmak üzere herhangi bir medeni, idari, düzenlemelere dair veya ceza
duruşmaları veya herhangi bir soruşturma, inceleme, araştırma veya disiplin duruşması
anlamına gelir.
Önceki Sigorta altında Bildirilen Tazminat (hasar) Talepleri
İşbu Sertifikanın oluşturulma tarihinden önce geçerli olan herhangi bir sigorta altında bildirilen
herhangi bir durumdan doğan veya doğduğu bildirilen,

(j)

5.

Savaş Ve Terör
Doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakiler tabanlı olan, bunlardan sonuçlanan, bunlar sonucu
oluşan veya bunların katkıda bulunduğu:
(i)
Savaş
(ii)
Terör
(iii)
Herhangi bir Yasadışı bağlantıya sahip veya bunlar adına hareket eden bir şahsın
veya şahısların ifa ettiği herhangi bir yasadışı, kötü niyetli fiil
Aynı anda katkıda bulunan başka bir sebep veya olaydan veya başka bir Tazminat (hasar)
Talebi veya Zarar olayından bağımsız olarak.
Buna ek olarak, yukarıdaki (i) ve/veya (ii) ve/veya (iii) ile herhangi bir şekilde ilgili olan, kontrol
etmede, engellemede, üstesinden gelmede alınan herhangi bir eylemin doğrudan veya dolaylı
olarak sonuç verdiği kayıplar, zararlar, masraflar ve giderler hariçtir.
Eğer Sigortacılar işbu Sertifika tarafından herhangi bir zararın, kaybın, masrafın veya giderin
kapsanmadığını iddia ederse, aksini kanıtlama yükü Sigortalıda olacaktır.
İşbu istisnanın herhangi bir kısmının geçersiz veya yürütülemez bulunması halinde, geri
kalanı tam geçerliliğe ve etkiye sahip olacaktır.

Limit ve Konservasyon
(a)

(b)

(c)

Bu Sertifika kapsamında olan ve bu Sertifikanın (Masraflar ve Giderler dahil) herhangi bir
onay dahil olmak üzere, Sigortacıların toplam yükümlülüğü, Tazminat (hasar) Talebi sayısı ve
bu tür kişilere karşı olan Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ne olursa olsun,
Çizelgede belirtilen Tazminat Limitini aşamaz.
Sigortacılar yalnızca Çizelgede belirtilen toplama tabi olarak (varsa) her bir Yönetici veya
Yönetim Kurulu Üyesi için her bir Zarara uygulanan Konservayson her bir Sigorta Klozu için
geçerli olan Çizelgede belirtilen Konservasyonu (varsa) aşan Zararlardan sorumlu olacaktır.
Bu Konservasyona, Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi veya Şirket tarafından (duruma göre)
karşılanacak olan ve sigortalanmayacak bütün Giderler ve Masraflar dahildir.
Tazminatın gerçekte ödenip ödenmediği dikkate alınmaksızın, Şirket yalnızca tasfiye
sebebiyetle tazminat sunamadığında, Şirket tarafından tazminata geçerli kanunlarca izin
veriliyorsa, Sigorta Klozu (b) için geçerli Konservasyon tazminat izin verilen tam kapsamda
sağlanmış gibi uygulanmalıdır. Şirketin tazminat ödemesine izin verilmiş ve bunu iflasından
başka nedenlerden ötürü yapmaması durumunda, Sigortacılar Konservasyona bakılmaksızın
herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi adına Zararını ödeyecektir; ancak Şirket,
talep halinde Çizelgede belirtilen Konservasyon miktarına kadar bu tür miktarda Sigortacıları
tazmin edecektir.

6.

Tazminat (hasar) Taleplerine Dair Hükümler
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Sigortalının mümkün olan en kısa sürede (ve herhangi bir durumda Sigorta Süresinin
bitiminden sonra olmaması kaydıyla) Sigortacılara, herhangi bir Tazminat (hasar) Talebi veya
herhangi bir şartı yazılı olarak bildirmesi, bu belgede yer alan Sigortacıların sorumluluğuna
emsal teşkil edecek bir koşul olacaktır; Sigortalı, makul bir şekilde Tazminat (hasar) Talebine
sebebiyet vermesini makul olarak beklediği bu hususun tam detaylarını ve bu Tazminat
(hasar) Talebinden beklentilerinin sebeplerini sağlayacaktır.
Bu hükme göre verilen bu tebligat ile bildirilen durumlardan doğan sonraki bütün Tazminat
(hasar) Talepleri Sigorta Süresi dahilinde yapılmış sayılır.
Sigortalının Sigortacılara Sigortacıların makul olarak ihtiyaç duyabileceği bu bilgileri ve
işbirliğini sağlaması işbu Sertifika altında Sigortacıların sorumluluğuna emsal teşkil edecek bir
koşul olacaktır.
Sigortalı, Sigortacının önceden yazılı onayı olmaksızın (bu onay makul olmayan bir şekilde
saklanamaz veya geciktirilemez) herhangi bir Tazminat (hasar) Talebiyle ilgili olarak herhangi
bir Tazminat (hasar) Talebi için sorumluluk kabul etmemekte veya herhangi bir Tazminat
(hasar) Talebin için anlaşma yapmamakta veya bunu dememekte ya da herhangi bir Masraf
ve Gider tahakkuk etmemektedir. Sigortalılar, aşağıdaki (d) klozuna tabi olarak, Sigortacıların
önceden yazılı rızasına tabi olmak kaydıyla ((bu onay makul olmayan bir şekilde saklanamaz
veya geciktirilemez), tazminat (hasar) taleplerini savunmak için temsil etmeleri için avukat
veya danışmanlar tayin edebilir ancak aynı veya benzer bir tazminat (hasar) talebi birden
fazla Sigortalıya karşı yapıldığında, aynı avukatları ve danışmanları, aralarında bir çıkar
çatışması olmadıkça tüm Sigortalıları savunmak üzere atar.
Sigortacılar, Şirket tarafından Amerika Birleşik Devletleri, bölgeleri veya mülkleri dışındaki bir
Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine karşı bir Tazminat (hasar) Talebi yapılmadıkça
Sigortalıların adına savunmayı veya anlaşma yapma hakkını üstlenme hakkına sahip değildir.
Sigortacılar herhangi bir üçüncü tarafa karşı ödeme, tazminat veya hasarlar için kendi
çıkarlarına tazminat (hasar) talebi yapmak için Sigortalılar adına kovuşturmada bulunma
hakkına sahiptir.
Sigortacılar herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinin nihai kararından önce kapsanan
Masrafları ve Giderleri ödeyecektir. Eğer bu ödemeler yapılmışsa ve daha sonra işbu Sertifika
altında tazminat hakkına sahip olmadıkları bulunmuşsa, Sigortalılar bu Giderleri ve Masrafları
iade etmelidir.
Yukarıdaki (d) klozuna halel getirmeksizin, Sigortalıların bu Tazminat (hasar) Talebine karşı
çıkılması için Sigortalılar ve Sigortacılar arasında karşılıklı anlaşılacak bir Avukat (veya
anlaşma olmaması halinde, İstanbul Ticaret odasının başkanı önermediği sürece hiçbir
Tazminat (hasar) Talebine karşı çıkması gerekmemektedir.

(h)

(i)

7.

Eğer Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirkete karşı bir Tazminat (hasar) Talebinde
bulunulmuşsa (veya herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesine ve işbu Sertifika
altında sigortalanmayan herhangi bir başka şahsa karşı), Sigortacılar yalnızca bu Yöneticinin
veya Yönetim Kurulu Üyesinin Zararlarını ödemelidir.
Hem Yöneticiye veya Yönetim Kurulu Üyesine hem de Şirkete (veya herhangi bir Yöneticiye
veya Yönetim Kurulu Üyesine ve işbu Sertifika altında sigortalanmayan herhangi bir başka
şahsa karşı) tahakkuk eden Masraf ve Giderler ile ilgili olarak, Sigortalılar yalnızca Tazminat
(hasar) Talebi için bu Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin makul potansiyel
yükümlülüğüne göre makul olan bu Masraf ve Giderlerin bu oranlarını ödeyecektir.
Herhangi bir anlaşmaya varma sonucu Zarar yükümlülüğü olması halinde (Giderler ve
Masraflar hariç), Sigortacılar yalnızca buna dair Yöneticinin veya Yönetim Kurulu Üyesinin
sorumluluğunu dikkate alarak adil ve uygun bir miktarı ödeyecektir.
Şirket ve herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Sigortacılar, Şirket ve bu
Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Sigortacılar arasındaki Zararın uygun ve adil olarak
belirlenmesi için en iyi çabalarını sarf edecektir; ancak, Sigortacılar Avukatın işbu durumda
belirtilen prensipler üzerinde bu miktarı belirleyene kadar adil ve uygun olduğu miktarları
ödeyecektir. Avukat İstanbul Ticaret odasının o zamanki Başkanı tarafından atanacaktır.
Sigortalıların işbu Sertifikanın koşullarını Sigortacıların önceden yazılı onayı olmaksızın, bu
ifşaatın kanunlarca gerekmesi haricinde, ifşa etmemesi işbu Sertifika altında Sigortalıların
yükümlülüğü için emsal bir koşul teşkil edecektir (şüpheye mahal vermemek adına işbu
Sertifikanın varlığının ifşa edilmesine dair bir gereksinim koşullarının ifşa edilmesi için bir
gereksinim teşkil etmemektedir).

Koşullar
(a)

(b)

(c)

Şirketin Devralınması veya Birleşmesi durumunda, Sertifika otomatik olarak tadil edilerek
Devralma veya Birleşme tarihinden önce herhangi bir Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesinin
Haksız Fiillerine uygulanacak hale getirilir.
Herhangi bir Bağlı Kuruluşun Sigorta Süresi sırasında Bağlı Kuruluş olmayı bırakması
halinde, Sertifika otomatik olarak tadil edilerek yalnızca Bağlı Kuruluş olduğunda bu Bağlı
Kuruluşun herhangi bir Müdürünün veya Yetkilisinin Haksız Fiillerine uygulanacak hale getirilir.
İşbu Sertifika ABD’de Şirketin teminat teklifi vermesinden doğan herhangi bir Tazminat (hasar)
Talebi bağlamındaki Zararları kapsamaz. Ancak, Sigortacılara bu teminatlara dair teklifle ilgili
bilgi verilmesi ve ihtiyaç duydukları ek prim ödemesini almalarına tabi olarak, işbu Sertifika
Şirketin teminat tekliflerinden doğan herhangi bir Tazminat (hasar) Talebinden doğan Zararları
kapsayacak şekilde genişletilebilir.

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

İşbu Sertifika daha belirli mevcut sigortaların üzerinde olacaktır ve Sigorta Klozu 1(c)
durumunda sadece Dış Kuruluşun geçerli kanunlara göre bir yasak veya tasfiye sebebiyle
tazmin edemeyeceği Zarar bağlamında da geçerli olacaktır.
Eğer Prim ödenmemişse, Sigortacılar işbu Sertifikayı Şirkete veya Brokera 15 günlük yazılı
tebligat vererek iptal edebilir. Eğer Prim tebligat süresi sona ermeden önce Sigortacılara tam
olarak ödenmişse, iptal tebligatı otomatik olarak geçersiz kalır. Aksi halde Sertifika otomatik
olarak tebligat süresinin sonunda fesih olur. Bu iptal halinde, prim Sigortacılara, Sigortacıların
riske sahip olduğu süre için orantılı olarak (pro-rata) tahakkuk eder ancak Primin tamamı
feshin geçerlilik tarihinden önce bir Tazminat (hasar) Talebinin veya herhangi bir durumun
bildirilmesi halinde tahsil edilir.
Teklif Formu her Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyesi tarafından ayrı bir başvuru olarak
yorumlanır ve Teklif Formundaki hiçbir beyan veya ihmal veya herhangi bir Yönetici veya
Yönetim Kurulu Üyesi tarafından hiçbir diğer bilgi, eylem veya ihmal işbu Sertifika altında
herhangi bir ödemenin mevcudiyetinin belirlenmesi amacı için başka bir Yönetici veya
Yönetim Kurulu Üyesine yüklenemez. Genişletme 2(a)’nın amaçları için herhangi bir
Başkanın, CEO’nun veya CFO’nun bilgisi Şirkete yüklenir.
İşbu Sertifikanın tarafları ilgili sigortalanan çıkarları kapsamında Sigortalılar ve Sigortacılardır.
İşbu sözleşmenin bir parçası olmayan bir şahıs işbu sözleşmenin herhangi bir koşulunu
yürütmek için 1999 Sözleşmeler Kanunu (Üçüncü Tarafların Hakları) altında hiçbir hakka
sahip değildir; ancak bu durum bu Kanun dışında bir üçüncü tarafın sahip olduğu diğer
haklara veya çarelere halel getirmez.
İşbu Sertifika Türkiye kanunlarınca yönetilir ve Tazminat (hasar) Talepleri Hükümleri 6(g) ve
6(h)’de belirtilenler haricinde, Sigortacılar ve Sigortalılar işbu Sertifika ile ilgili uyuşmazlıkları
Türkiye Uluslararası Tahkim Kanununa göre bağlayıcı tahkime sunmayı kabul eder.

İhbar
Eğer herhangi bir zamanda işbu sözleşme veya bir tazminat (hasar) talebinin işlenmesine dair sorunuz veya
şüpheleriniz olursa, ilk durumda bunu varsa sigorta brokerınıza veya aracınıza yönlendirmelisiniz.
NOT: İlgili şartname İngilizce metininden Türkçeye çevrilmiş olup metinde çeviriden kaynaklanan farklılıklar olması
durumunda İngilizce şartname geçerli olacaktır.

