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Mükerrer sigorta hakkında kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : l/VITT/1927
No.
1160

' -

- Sayı : 647)
-

• •'

B İ R İ N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelâtil
iştigal eyleyen bilûmum millî ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her ne
vi sigorta mikdarlarmdan kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tâb
tutulması mecburî addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya ta
mamen inhisar altına almağa ve bu makşadla bir mükerrer sigorta sandığı tesi
sine Hükümet mezundur.
İ K İ N C İ MADDE —• Birinci madde mucibince mükerrer sigorta inhisarı kıs
men tesis edildiği takdirde sigorta mikdarlarmdan inhisara tâbi tutulacak ki
sımdan mütebakisi için de şeraiti mütesaviye tahtında mükerrer sigorta sandı
ğmın hakkı rüçhanı haiz olmasına İcra Tekilleri Heyetince karar verilebilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükerrer sigorta inhisarı tesisi halinde mükerrer si
gorta tarifeleri Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etme
mek üzere tayin ve gerek bu tarifelerin, gerek mükerrer sigorta şeraitinin Tüı
kiyede ifayı muamele eden bilcümle sigor ta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki t€
min olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletilmesi 1(
ra Vekilleri Heyeti kararile yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse sened
lerinin lâakal yüzde altmışı tamamen Türklere muhtas ve nama muharrer o]
mak suretile, iştigalâtı münhasıran mükerrer sigorta muamelâtı icra etmek ola
ve tamamile tediye edilmiş lâakal bir milyon lira sermayesi bulunan, bir Tür
anonim şirketine devredilebilir.
B E Ş İ N C İ MADDE — Bilûmum sigorta envamdan hangilerinin inhisara tî
bi tutulabileceği ve hangilerinin daimî veya muvakkat bir müddet için serbes
bırakılacağı İcra Vekilleri Heyeti kara rile tayin olunur.
A L T I N C I MADDE — Sigorta şirketleri, mükerrer sigorta inhisarının vazm
Hükümetçe karar verildiği takdirde bu kararın ilânı tarihinde mevcud biK
mum mükerrer sigorta mukavelenamelerini kararın ilânını takib eden dört a
zarfında mükerrer sigorta sandığına ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenarru
ler müteallik oldukları esas sigorta mukavelenamelerinin inkızasma kadar mı
teber kalır. İhbar edilmeyen veya m ava zaalı oldukları sabit olan mükerrer sigoı
ta mukavelenameleri keenlemyekûn addolunur.
Y E D İ N C İ MADDE — Mükerrer sigorta sandığı, memaliki ecnebiyede akd<
dilen sigortalardan mükerrer sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde buluna
mükerrer sigortalardan lüzum gördüğü mikdarını diğer mükerrer sigorta şirke'
lerine dahi devredebilir.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — İşbu kanunun şeraiti tatbikıyesi ile mükerrer s
gorta muamelâtından dolayı sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakat
usulleri Maliye ve Ticaret vekâletlerine e tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.
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DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun ahkâmına mugayir hareket edenlerden
Ler defası için yüz liradan bin liraya ka dar ağır eezayi nakdî alınır ve bir sene
arfmda üç defa cezayi nakdiye mahkûm olan sigorta şirketleri Maliye ve Ticaet vekâletleri kararile muvakkat ve daimî olarak Türkiyede icrayi muameleden
aenolunabilir.
ONUNCU MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON B l R Î N C Î MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya
Icaret vekilleri memurdurlar.
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