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GÜVENCE HESABI
Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, 2007 yılı öncesi “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı” olarak hizmet
veren ancak 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 no’lu Resmi Gazetede yayınlanan 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesiyle devredilen ve şimdiki ismiyle "Güvence Hesabı" ile
ilgili önemli bilgiler verilecektir.
* Amacı :
Güvence Hesabı; trafik kazaları sonrası sigortalının
belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte
geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya
gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi
durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin,
sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle
uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla
kurulmuştur.
Hesabın bu amacına ek olarak, kapsamında
bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali
bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da
iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların
karşılanması da, Güvence Hesabı'nın sorumlulukları arasında tanımlanmıştır.
* Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat
talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;
•
•
•

•
•

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını
yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda
ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve
bedensel zararlar için,
Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca
yapılacak ödemeler için,

* Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar;
1.
2.
3.
4.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
İhlas Medya Plaza – 29 Ekim Cad. No:23 Kat:5
34197 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0(212) 454 45 25 pbx Fax: 0(212) 454 45 29
email: info@gozetmen.com
www.gozetmen.com

5. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
6. Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri
Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin,
bedeni olarak (yaralanma, sakatlık, ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamakta
ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin
desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.
* Güvence Hesabı Teminat Limitleri
Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta
poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.
* Başvuru Şekli ve Süresi :
Güvence Hesabı ile ilgili talepler için bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Güvence
Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.
* Güvence Hesabı’ndan son 3 yılda ödenen Tazminat Dosyaları (TL. );
Güvence Hesabından, 2008 yılında 5327 adet dosya için 26.766.157 TL, 2009 yılında 8.131
adet dosya için 37.644.662 TL, 2010 yılının 11 aylık verilerine göre de; 14.112 adet dosya için
41.228.659 TL tazminat ödemesi yapılmıştır.
* Güvence Hesabı ile ilgili sorular;
1. Plakasını alamadığım bir araç, park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Güvence
Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?
Güvence Hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence
Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar(tedavi giderleri, maluliyet ve ölüm
halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.
2. Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada
yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabı’na
başvurulabilir mi?
Karayolu Trafik Kanunu’nun(KTK) 108.maddesi uyarınca; çalınmış
veya gasp edilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, KTK ’nun
107.maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda,
Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.
3. Güvence Hesabı’na azami başvuru süresi ne kadardır?
Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her
halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Güvence Hesabı’na
başvurabilirler.
4. Sürücüsü bulunduğum araçla, kendi kusurumla kaza yaptım. Trafik poliçem
bulunmamaktadır. Zararımı Güvence Hesabı’ndan talep edebilir miyim?
KTK ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın
işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar Hesaptan karşılanmaz.
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