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SİGORTA HİZMETLERİ YASASI
5. Muallak Tazminat Karşılığı
(1) Şirketler, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap
dönemlerinde veya cari hesap dönemlerinde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu
bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır.
(2) Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması
sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme
giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider
payları dikkate alınır ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil
edilemez. Halefiyet hakkının kazanılmış olması şartı ile uygulama esasları Sigorta
Yöneticisince belirlenecek olan tahakkuk etmiş rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri
bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabının altında gösterilerek dönem geliri ile
ilişkisi kurulur.
(3) Hayat gurubu hariç olmak üzere, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak
tazminat karşılığı ile içeriği ve uygulama esasları Sigorta Yöneticisince belirlenen aktüeryal
zincirleme merdiven yöntemleri kullanılarak bulunan tutar arasındaki fark gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedelidir. Reasürans şirketlerinin özel şartları dikkate
alınarak, bu şirketlerin kullanacakları aktüeryal zincirleme merdiven yönteminin içeriği ve
hesaplama aralığı ile ilgili olarak Sigorta Yöneticisi tarafından farklılaştırma yapılabilir.
(4) Sigorta Yöneticisi, sınıflar veya şirketler itibariyle belirleyeceği aktüeryal zincirleme
merdiven yönteminin uygulanmasını isteyebilir. Şirketler her bir sınıf itibariyle
kullanmakta oldukları aktüeryal zincirleme merdiven yöntemini finansal tablolarının
dipnotlarında açıklar.
(5) Hayat grubuna ilişkin gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat
karşılığına ilişkin hesaplama esasları bu gruba ilişkin teminat tutarları dikkate alınacak
şekilde Sigorta Yöneticisince belirlenir.

