Yasal Danışmanlık/ Kanuni Müşavirlik Görevlerini Fahri
Görev OlarakYerine Getirenler
İçin Sorumluluk Sigortası Kapsamına Alınmalarına Dair
Bilgilendirme
1.

Yasal danışman olarak tayin edilmenizden sonra her hangi bir açıklamada bulunmak
zorunda kalmaksızın Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığı' nın Landschaftliche
Brandkasse Hannover sigorta kurumuyla üzerinde anlaştığı bir toplu sigortanın teminat
çatısı altında sigorta kapsamına alındınız. Yasal danışmanlık derneklerinin, dairelerinin
çalışanları ve yasal danışmanlığı meslek olarak icra edenler bu sigorta kapsamına girmez.
Sigorta sizin yasal danışmanlık yaptığınız kişiye verdiğiniz veya göreviniz itibarıyla üçüncü
bir kişiye danışmanlığınızın verdiği ve tazmin etmek zorunda kaldınız hasarı kapsar.
Sigorta aynı zamanda yakınınız olan veya sizinle aynı evde yaşayan ve danışmanlık
yaptığınız bir kişinin sorumluluk sigortası kapsamına düşen hareketlerini de kapsar.
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Yasal danışmanlık yaptığınız kişilerin kanun nezdindeki sorumluluk sigortası sigorta
kapsamına girmez. Bu durumlar için bir özel sorumluluk sigortasının akdedilmesi
gerekebilir.
Sosyal yardım ödeneklerinin geri ödenmesine dair talepler sigorta kapsamına girer.
Bu toplu sigorta kapsamında aşağıda belirtilen sigorta teminatları mevcuttur:
a)

Servet hasarı sorumluluk sigortası için her sigortalık durum için 250.000 EUR.

b)

Genel sorumluluk sigortası için yaralanma veya ölüm ve maddi hasar için götürü
1,5 milyon EUR.

Katılma payı sizden istenmez.
Aşağıda belirtilen sorumluluk sigortası talepleri kapsam dışındadır.
a)

Ticari amaçlı hesaplama, spekülasyon ve örgütleme faaliyetlerinden kaynaklanan
hasarlar.

b)

Sigorta sözleşmelerinin akdedilmemesinden, düzgün bir şekilde akdedilmemesinden,
yerine getirilmemesinden veya devam ettirilmemelerinden kaynaklanan hasarlar.
Ancak yasal danışmanın danışmanlık altında bulunan kişi için kanun nezdinde gönüllü
bir hastalık sigortasını akdetmemiş olmasından kaynaklanan hasar sigorta
kapsamına girer.

2.

c)

Sigortalanan kişinin bir motorlu araç veya romörkünü kullanmasından kaynaklanan
hasar.

d)

Hasarın kasıt güderek oluşması.

Yasal danışmanlık yaptığınız veya üçüncü bir kişi tarafından sorumluluk nedeniyle taleple
karşılaşmanız halinde, olumsuz durumlardan kaçınmak için bunu derhal
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Landschaftliche Brandkasse Hannover Sigortası çalışanları
SD-H-3,
Telefon (0511) 362-1613
30140 Hannover
bildirmeniz gerekir.
Başvurunuza toplu sigorta kapsamına giren kişiler grubunda bulunduğunuza dair sizin için
yetkili olan yasal danışmanlık mahkemesinin tasdiknamesini eklemeniz veya daha
sonradan sigortaya göndermeniz gerekir.
Bunun yerine sorumluluk sigortasına başvurmak istediğinizi mümkün olduğu kadar çabuk
bir şekilde yasal danışmanlık mahkemesine bildirip, hasarı Landschaftliche Brandkasse
Hannover sigortasına bildirmelerini de rica edebilirsiniz.
Bizzat talep ettiğiniz bir sigorta tarafından karşılanabilecek hasarları yasal danışmanlık
mahkemesine başvurmadan direk olarak sigortanıza iletiniz.
3.

Size sunulan bu sigorta teminatı için sizden şimdilik masraf talep edilmeyecektir. Yasal
danışmanlığını yaptığınız kişinin gelirsiz olmaması nedeniyle oluşan masraflarınızın devlet
kasasından tazmin edilmesini talep edemediğiniz durumlarda (AMK' nun 1835.
maddesinin 4. paragrafı) senelik sigorta priminin daha sonra sizden talep edilmesi hakkı
saklı kalır.
Yasal Danışmanlık Yasası tarafından yasal danışman için uygun bir sorumluluk sigortası
masraflarının AMK' nun 1835. maddesinin 2. paragrafının 1. cümlesi ve 1908i maddeleri
uyarınca vergiden düşülebileceği kanunen belirtilmiştir.

4.

Yasal danışmanlık yaptığınız kişinin serveti için sorumlu olduğunuz durumlarda, yeterli
sigortayı sağlamak sizin görevinizdir. Uygun bir sorumluluk sigortasının masrafları yasal
danışmanlık yaptığınız kişinin servetinden tazmin edilebilir.
Sigortanızı arzu ettiğiniz sigorta şirketinde yaptırmakta serbestsiniz. Ancak
Landschaftliche Brandkasse Hannover şirketiyle akdettiğimiz bir çerçeve sözleşme
kapsamında daha yüksek sigorta teminatlarının talep edilebileceğine dikkatinizi çekeriz.

5.

Toplu sözleşme üzerinden teminat aşağıda belirtilen durumlarda sona erer:
•
•
•

Mahkemenin yasal danışmanlığı sona erdirmesi.
Yasal danışmanın görevinden alınması veya vefat etmesi.
Yasal danışmanlık altında bulunan kişinin vefat etmesi.
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Not:
Belirtilen son durumda yasal danışmanın fiil yetkisi ve yükümlülüğü ortadan kalkar. Defnin
ve veraset durumunun düzenlenmesi yasal danışmanın görevlerinden olmasa da, tehlike
oluşmadan geciktirilmesi mümkün olmayan işlemler mirasçının diğer önlemler almasına
kadar acil olarak işlemlerin yürütülmesi mümkündür.
6.

Yukarıdaki açıklamalar ilke itibarıyla kanuni müşavirler için de geçerlidir. Bunlar için aile
meseleleri mahkemesi yetkili olur.
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7.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen
1.

yerel VGH sigortası temsilciliğine

veya
2.

Landschaftliche Brandkasse Hannover sigortasına
IH 2,
Telefon (0511) 362-3889
30140 Hannover
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başvurunuz.
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