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Elektronik İmza Kanunu Sigorta
Hükümleri


ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi
sonucu doğan zararların karşılanması amacıyla sertifika mali
sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortaya ilişkin usul
ve esaslar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (13/5)



Sertifika mali sorumluluk sigortası Türkiye'de ilgili branşta
çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu
sigorta şirketleri sertifika mali sorumluluk sigortasını yapmakla
yükümlüdürler. (13/6)



ESHS, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine
sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür. (13/7)
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Sigorta Konusunda Hazine Müsteşarlığı İle
Yürütülen Çalışmalar
21 Nisan

2004

SMSS Çalışma Grubu kurulması

4 Mayıs

2004

SMSS Çalışma Grubu ilk toplantısı

13 Mayıs

2004

Hazine Müsteşarlığı’na brifing verilmesi

2 Haziran 2004

İlgili tarafların biraraya gelmesi

18 Haziran 2004

İlk Komisyon toplantısı

21 Temmuz 2004

Hazine Müsteşarlığının görüşünün alınması

26 Ağustos 2004

SMSS Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanması

27 Ocak

SMSS Genel Şartları, Tarife ve Talimatının Resmi

2005

Gazete’de yayınlanması

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

ESHS’nin, Elektronik İmza Kanunundan doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak
zararların karşılanması amacıyla yaptırmakla yükümlü
olduğu sigortayı ifade eder.
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Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik
sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri
sağlayan ESHS’nin Elektronik İmza Kanunundan doğan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli
elektronik sertifika sahibi kişilerin veya üçüncü şahısların uğrayacağı
zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta
limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
Yükümlülüğü
ESHS, Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu
doğacak zararların karşılanması amacıyla, nitelikli elektronik sertifikayı
elektronik imza sahibine teslim etmeden önce sertifika mali sorumluluk
sigortası yaptırmakla yükümlüdür.(Y:5)
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İlgili Branş

Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan bütün sigorta
şirketleri, Sertifika Mali Sorumluluk Sigortasını yapmakla
yükümlüdür.

Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar

Sertifika mali sorumluluk sigortası ile ilgili genel şartlar,
tarifeler ve talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenir.(Y:8. madde)
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Tarife
Teminat tutarları, sigorta teminatı kapsamına giren olay başına,
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Olay başına : 10.000 YTL.
b) Sözleşme süresince toplam : 1.000.000. YTL.
Sigorta primleri, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Talimatlar


Bu sigorta, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında
ESHS’den nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası, elektronik
imza hizmetlerinden birini veya birkaçını alan nitelikli elektronik
sertifika sahiplerini ve bu sertifikalara dayanarak işlem yapan
üçüncü kişileri, Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları'nın 2 nci maddesinde yer alan risklere karşı teminat altına
alır.



ESHS, şirket merkezi ile internet adresindeki sayfasına sigorta
sözleşmesine ait kısa bilgiler ile sigortacının adı ve açık adresini
belirten ibareleri kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulundurmak
zorundadır.
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Sigorta Teminatının Kapsamı
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası;


ESHS'nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir
bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini
önlemek ile ilgili görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi,



Sertifikaların oluşturulması sırasında nitelikli elektronik imza
sahiplerinin verdikleri bilgilerin ESHS tarafından eksik veya yanlış
işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların bulunması,



Sertifikaların içeriğinde ESHS'den kaynaklanan yanlış bilgilerin
bulunması,

Sigorta Teminatının Kapsamı


Sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza sahipleri arasında
yapılan sözleşmeye tam ve uygun olarak hazırlanmaması
gibi ESHS'nin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu personelin
kusurundan, ihmalinden veya gerekli özeni göstermemesinden
doğan maddi zararları kapsar.

6

Teminat Dışında Kalan Haller



Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının sonucunda doğan
sorumluluğa bağlı olarak;
Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun
veya olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati
askeri hareketlerden,



Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması
sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden
meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite
bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri
tedbirlerden,



Deprem, yanardağ püskürmesi, deniz depremi, sel, seylap ve su
baskını, yer kayması gibi doğal afetlerden,

Teminat Dışında Kalan Haller


Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sonucunda oluşan
ve ESHS'nin kusurundan kaynaklanmayan sorunlardan,



İletişim altyapısı ve ESHS'nin doğrudan kontrolü altında olmayan
bilgi işlem altyapısında meydana gelen sorunlardan,



İmza sahibi tarafından kanun dışı amaçlar için nitelikli elektronik
sertifikanın kullanılmasından,



Sigortacıya veya sigorta ettirene haber verildikten sonraki bir
tarihte ESHS tarafından iptal edilmeyip ikinci veya daha çok
miktarda hasar oluşmasına neden olan aynı nitelikli elektronik
sertifika ile işlem yapılmasından
doğan zararlar sigorta teminatı dışındadır.
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TEŞEKKÜR EDERİZ

Elektronik İmza Çalışma Grubu İletişim
Bilgileri
Tel: 550 50 28
Faks: 550 50 66
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