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Bilindigi üzere, 26.12.1994 tarih ve 22153 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
Sigorta ve Reasürans Sirketlerinin Kurulus ve Çalisma Esaslari Yönetmeliginin "Sigorta
Primlerinin Tahsili" baslikli 33 üncü maddesinde, sigorta primlerinin tahsilatinda pesin
ödeme esasi getirilmekle birlikte bazi taksit imkanlari da saglanmaktadir.
Buna göre; yangin, kara tasitlari kasko sigortasi, motorlu kara tasit araçlari ihtiyari
mali sorumluluk sigortasi gibi sigortalarda prim borcunun pesinat sonrasinda kalan tutari
en geç bes ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Tekne, uçak, lokomotif sigortalari ve insaat
sigortalari ile makine montaj sigortalarinda pesinat disinda kalan kisim, ilk taksidin
ödendigi tarihten itibaren en çok dokuz ay içerisinde tahsil edilebilmektedir.
Diger taraftan, prim tahsilatina iliskin olarak, ilgili mevzuatlarinda özel hükümler
bulunan zorunlu sigortalarda, öncelikle sözkonusu hükümler tatbik olunmaktadir.
Örnegin, Karayollari Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasinda (trafik
sigortasi) sigorta priminin pesin ödenmesi esastir. Hayat, bir yildan uzun süreli hastalik ve
hayat sigortalarina bagli olarak verilen ferdi kaza ve hastalik sigortalarinda ise prim
ödeme usul ve esaslari, bu sigortalarin kendi teknik esaslarina tabidir.
Bununla birlikte, pesin ödeme esasimn geçerli oldugu trafik sigortasi dahilolmak
üzere sigorta primi ödemelerinin kredi karti ile yapilmasi durumunda bazi bankalar
tarafindan kart sahiplerine 12 aya kadar taksit imkani verildigi Müstesarligimizca tespit
edilmistir. Bu durum sigortalilarin, sigorta sözlesmeleri üzerindeki ödeme planina
uymamalari nedeniyle, temerrüde düsmelerine neden olmaktadir.
Ayrica, trafik sigortasinda prim borcunun tamaminin sigorta sözlesmesinde
belirtilen vade baslangiç tarihinde ödenmemesi nedeniyle sigorta teminati
baslamamaktadir. Böylece, prim ödeme usul ve esaslarina uyulmamasi nedeniyle geçersiz
olan sigorta sözlesmeleri nedeniyle vatandaslarimizin magdur duruma düsmesi söz
konusu olabilmektedir.
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Diger taraftan, sigorta sirketleri veya acenteleriyle bankalar arasinda yapilan
anlasmalar çerçevesinde, usulüne uygun olmayan taksitlendirmeler gerçeklestirilmesinin
haksiz rekabete yol açacagi açiktir.
Bu itibarla, kredi karti ile yapilan sigorta primi ödemelerine yönelik olarak sigorta
sirketleri ile bankalar arasinda yapilan anlasmalarda, sigortacilik mevzuatinda yer alan
prim ödeme usul ve esaslarina uygun hareket edilmesini teminen Birliginiz üyesi sigorta
sirketlerinin uyarilmasini önemle rica ederim.
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