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OF‹S‹M
OF‹SLER ‹Ç‹N MAL VARLI⁄I VE
‹fi DURMASI ZARARLARI S‹GORTASI
Bu Özel fiartlarda Belirtilen ve Yabanc› Para Biriminden
Olan Tüm Limitler Hasar Tarihindeki T.C.M.B. Döviz Sat›fl
Kuru Üzerinden Hesaplanmak Kayd› ‹le Geçerlidir.
Mapfre Genel Sigorta A.fi. sigorta ettirenin beyan›na dayanarak
sigortal›n›n riziko adresindeki sigorta konusunu oluflturan
k›ymetleri ekli genel ve özel flartlar ile klozlar dahilinde Bölüm 1
ve tercih edilmesi durumunda Bölüm 2’de belirtilen tehlikelere
karfl› poliçede gösterilen azami limitlerle sigorta eder.
AÇIKLAMALAR:
BÖLÜM 1 (Mecburi Teminat Grubu):
Maddi Zaralar Teminat› (Teknoloji Gruplar›): Elektronik Cihaz
Sigortas› Genel fiartlar›na tabii olmak üzere, bu poliçede
gösterilen riziko adresi ve/veya adreslerinde bulunan sigortal›ya
ait faaliyet konusu ile ilgili elektronik cihazlar ve tesisat› (ofis
cihazlar›, medikal cihazlar,grafik endüstri cihazlar›, ses-resim
teknolojileri, özel sistem cihazlar›, bilgi ifllem sistemleri, alarmtest-ölçüm cihazlar›, POS sistemleri ve elektrik/elektronik para
sayma-kontrol cihazlar›), demirbafl ve dekorasyon bu poliçenin
konusunu oluflturur. Her türlü bina, yar› mamul, mamul ve
hammaddeler vb. ile her türlü emtia teminat kapsam› d›fl›ndad›r.
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BÖLÜM 2 (Tercih Edilmesi Halinde Ek Teminat Grubu):
1. Cam K›r›lmas› Ek Teminat›: Bu teminat kapsam› ile, poliçede
gösterilen riziko adresi ve/veya adreslerinde bulunan, bir yere
monte edilmifl cam, ayna ve cam mobilyalar›n görece¤i hasarlar,
Cam K›r›lmas›na Karfl› Sigorta Genel fiartlar›na tabii olarak ve ve
poliçe ön yüzünde belirlenen limitlerin belirtilmifl olmas› ve
gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata dahil edilmifltir.
Mutfak eflyas›, vazo vb. gibi her türlü cam eflya bu teminat
kapsam› d›fl›ndad›r.
2. Kirac› ve Komfluluk Mali Mesuliyet Ek Teminat›: Poliçe ve
OF‹S‹M Özel fiartlar› Kitapç›¤›nda belirtilen ve do¤al afetler
d›fl›nda kalan tehlikelerden herhangi birinin gerçekleflmesi ve bu
hasar›n binan›n kendisine ve komflular›na ait mallara sirayet
ederek verece¤i zararlar,Yang›n Mali Mesuliyet Sigortas› Genel
fiartlar›na tabii olarak ve poliçe ön yüzünde belirlenen limitlerin
belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata
dahil edilmifltir.
3. ‹flveren Mali Mesuliyet Ek Teminat›: Poliçede Belirtilen
Limitler ve teminat kapsam› çerçevesinde, iflyerindeki Sosyal
Sigortalar Kanunu’na tabi çal›flanlar›n karfl›laflabilecekleri olas› ifl
kazalar› sonucunda ortaya ç›kabilecek tazminat taleplerin
do¤rultusunda ve ‹flveren Mali Mesuliyet Sigortas› Genel
fiartlar›na tabii olarak, Sigortal›n›n hukuki sorumlulu¤unu
karfl›lamaktad›r. Poliçe ön yüzünde belirlenen limitlerin
belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata
dahil edilmifltir.
4. Üçüncü fiah›s Mali Mesuliyet Ek Teminat›: Poliçede belirtilen
riziko adresi çerçevesinde gerçekleflen faaliyetlerden dolay›,
ortaya ç›kan mali risklere karfl›, Üçüncü fiah›s Mali Mesuliyet
Sigortas› Genel fiartlar›na tabii olarak, poliçe ön yüzünde
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belirlenen limitlerin belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas›
ön flart› ile teminata dahil edilmifltir.
5. Emniyeti Su ‹stimal Ek Teminat›: ‹flyerinde meydana
gelebilecek bir emniyeti su-istimal olay› nedeniyle
u¤rayabilece¤iniz maddi zararlar›, H›rs›zl›k Sigortas› Genel
fiartlar›na tabii olarak, poliçe ön yüzünde belirlenen limitlerin
belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata
dahil edilmifltir.
6.Tafl›nan Para Sigortas› Ek Teminat›: Para ile ölçülebilen
k›ymetlerin (nakit, çek, senet, k›ymetli evrak… vb), sigortal›n›n
bordrolu personeli taraf›ndan Türkiye s›n›rlar› dahilinde tafl›nmas›
s›ras›nda gerçekleflebilecek hasarlar› H›rs›zl›k Sigortas› Genel
fiartlar› kapsam›nda poliçe ön yüzünde, belirlenen limitlerin
belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata
dahil edilmifltir.
7. Kasa H›rs›zl›k ve Yang›n Ek Teminat›: Para ile ölçülebilen
k›ymetlerin (nakit, çek, senet, k›ymetli evrak… vb), poliçede
belirtilen adreste bulunan kilit alt›ndaki kasada gerçekleflebilecek
hasarlar› Yang›n ve H›rs›zl›k Sigortas› Genel fiartlar› kapsam›nda
poliçe ön yüzünde, belirlenen limitlerin belirtilmifl olmas› ve
gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata dahil edilmifltir.
8. ‹fl Durmas› Ek Teminat›: ‹flbu poliçe ile Maddi Zararlar Teminat›
verilen ve sigortal› taraf›ndan talep edilmesi durumunda Maddi
Zararlar Teminat› kapsam›na girecek bir sebepten dolay›
sigortal›n›n faaliyetinin durmas› veya aksamas› nedeniyle
oluflacak kar kay›plar› afla¤›da yer alan ‹fl Durmas› Ek Teminat›
Kapsam› çerçevesinde bu teminat›n konusunu oluflturur. poliçe ön
yüzünde belirtilmifl ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile
teminata dahil edilmifltir.
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BÖLÜM 1- Zorunlu Teminat:
MADD‹ ZARARLAR TEM‹NATI
Sigorta Bedelinin Tespiti
1. Sigorta bedelinin tespiti esnas›nda poliçede teminat verilmifl
sigortal›ya ait ve/veya sigortal›n›n bir sözleflme dahilinde
kullan›m›nda olan tüm riziko adreslerindeki, soru formunda
belirtilmifl teknoloji grubuna giren tüm elektronik cihaz, demirbafl
ve dekorasyon malzemelerinin bedelleri yeniye göre ikame
esas›na göre dikkate al›nmal›d›r. Aksinin tespiti halinde ekli
Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar›n›n 14. Maddesi e) f›kras›
gere¤ince eksik sigorta prensibi geçerlidir. Söz konusu
ekipmanlar›n ticari ve/veya endüstriyel amaçla kullan›l›yor olmas›
poliçe teminat›n›n geçerlili¤i için ön flartt›r.
Yukar›da Bahsi geçen Yeniye Göre ‹kame Esas›’ndan kas›t;
sigortaya konu teflkil eden mallar›n varsa, gümrük, resim vergi ve
her türlü harçlar ile masraflar dahil olmak üzere yenisinin sat›n
al›m bedelidir.
2. Teknoloji gruplar›na giren tüm ekipmanlar›n ötesinde, sigorta
kapsam›na ilgili yan ekipman ve tesisat›n da kat›lm›fl olmas› ve
bedelin bu flekilde tespit edilmifl olmas› flartt›r. Bu yan
ekipmanlar; sigortal› cihazlar›n eksiksiz ve düzgün çal›flmas›n›
sa¤layacak alt yap› sistemleri olarak tan›mlanabilirler. (Örne¤in;
klima üniteleri, ba¤›ms›z enerji sa¤layan jeneratörler (UPS),
frekans trafolar› v.b.)
3. Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar› 1. Maddesinin ilk
paragraf› hilaf›na, bu poliçeye herhangi bir ekipman listesi
eklenmemifltir. Poliçede belirtilen teknoloji gruplar›na giren tüm
cihazlar ve ilgili yan ekipman ve tesisat sigortal› olarak
addedilecek ve herhangi bir hasar vukuunda liste talep
edilmeyecektir. Buna ilaveten sigortal› riziko adreslerinde
bulunan elektronik cihazlar d›fl›ndaki demirbafllar (Örn. ofis
malzemeleri, masa sandalye vb.) da teminat alt›nda addedilecek
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ve sigorta bedeli tespit edilirken bu kalemlerin de yeniye göre
ikame bedelleri dikkate al›nacakt›r.
4. Bu poliçenin ön yüzünde belirtilen sigorta bedelleri sigortal›n›n
baflvuru formundaki beyan› üzerine; sigortal› cihazlar›n yeniye
göre ikame bedellerinden oluflmufl olup; bir hasar durumunda
tazminat genel flartlar›n 14. Maddesi b) f›kras› hilaf›na , 14. Madde
a) f›kras›nda belirtildi¤i flekliyle yeniye göre ikame bedeli
esas›na göre ödenir. Ancak ödenecek hasar mebla¤› hiçbir zaman
poliçede yaz›l› azami sigorta bedelini aflamaz. k›smi veya tam ziya
niteli¤indeki bir hasar› müteakip, sigortal›n›n tamir cihetine
gitmemesi veya cihaz› de¤ifltirmemesi halinde hasar; piyasa rayiç
bedeli üzerinden ödenir.
Teminat Kapsam›
1. Bu poliçenin maddi zararlar teminat› içeri¤i ve istisnalar›
Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar› Madde 1 ve 3’de aç›kça
belirtilmifltir. Söz konusu flartlar›n tamam› e¤er sigorta kapsam›
alt›na al›n›rsa, Elektronik Cihazlar d›fl›ndaki tüm demirbafl
dekorasyon kalemleri için de geçerli olacakt›r.
2. Genel fiartlar›n Madde 2 a,c,d ve g kalemleri hilaf›na bu poliçe
ile teminat alt›na al›nan cihazlara ve demirbafl, dekorasyon
kalemlerine; otomatik olarak Deprem , Grev, Lokavt, Kargaflal›k,
Halk Hareketleri Terörizm, Ülke içindeki Ekspres Nakliye Fazla
Mesai, Tatil Ücret ve Zamlar›, Yeniye Göre ‹kame Klozu (3 yafla
kadar); Enkaz Kald›rma Masraflar›, ‹skele-Merdiven, ‹nflaat iflleri
risklerine karfl› da teminat verilmifltir. Ayr›ca ve ilaveten teminat
alt›na al›nan cihazlar için afla¤›da belirtilen flartlar do¤rultusunda
Resim Tüpleri ve yeni nesil ekranlar için de teminat verilmifltir.
3. Sigorta tanzim tarihinden itibaren, baflvuru formunda belirtilen
teknoloji grubuna giren tüm yeni eklenen ekipmanlar, ilgili riziko
adresine indirilmelerinden itibaren sigortal› say›lacak ve bu
ekipmanlar›n montaj/de-montaj s›ras›ndaki hasarlar› hariç geçici
depolanmalar› da teminat alt›nda olacakt›r.
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4. Bu teminat kapsam› dahilinde afla¤›da bahsi geçen riskler
sonucu oluflabilecek hasarlarda muafiyet uygulanmaz, ancak
di¤er tüm hasarlarda poliçede belirtilen muafiyetler geçerlidir :
Yang›n, Y›ld›r›m, ‹nfilak, F›rt›na, Dahili Su,Yer Kaymas›, Kara, Hava
ve Deniz Tafl›tlar› Çarpmas›, Kar A¤›rl›¤›, Duman,
a. DEPREM VE YANARDA⁄ PÜSKÜRMES‹ KLOZU: Yang›n Sigortas›
ve Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar› Hükümleri sakl›
kalmak kayd›yla;
Deprem ve yanarda¤ püskürmesinin sigorta konusunu teflkil eden
kalemlerde do¤rudan veya dolayl› neden olaca¤› yang›n ve infilak
sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlar teminata ilave
edilmifltir.
Teminata D›fl›nda Kalan Haller:
Deprem veya yanarda¤ püskürmesinin sebebiyet verece¤i yang›n
ve infilaklarda sigortal› fleylerin kaybolmas›ndan do¤an zararlar.
‹htar :Sigorta ettiren 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde
rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç befl
gün içinde durumu sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
b. GREV, LOKAVT, KARGAfiALIK, HALK HAREKETLER‹,TERÖR‹ZM
SABOTAJ KLOZU: Yang›n ve Elektronik Cihaz Sigortas› Genel
fiartlar› hükümleri sakl› olmak kayd›yla;
Grev, lokavt, ifl anlaflmazl›¤›, kargaflal›k veya halk hareketleri
s›ras›nda meydana gelen olaylar ve bu olaylar› önlemek ve
etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar taraf›ndan yap›lan
müdahaleler sonucu sigortal› fleylerde do¤rudan meydana gelen
bütün zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller:
Kloz konusu olaylar s›ras›nda olsa dahi üretim düflmesi, sigortal›
fleylerin kirlenmesi, paslanmas›, çürümesi, kalite kayb› gibi
dolayl› zararlar teminat d›fl›ndad›r. ‹flbu grev, lokavt, kargaflal›k,
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halk hareketleri teminat› sigorta ettirenin, Yang›n ve Elektronik
Cihaz Sigortas› Genel fiartlar›nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ek olarak bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz›l› ve
imzal› cevaplar›na dayanarak verilmifltir.
TERÖR KLOZU
Yang›n ve Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar› hükümleri
sakl› kalmak kayd›yla;
Terörist eylemler ve eylemlerden do¤an sabotaj ve bunlar›n
gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u yang›n ve
infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlar, teminata
ilave edilmifltir.
Bu klozda terör, bask›, cebir ve fliddet, korkutma, y›ld›rma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik
düzenini de¤ifltirmek, Devletin ülkesi milleti ile bölünmez
bütünlü¤ünü bozmak Türk Devleti’nin ve Cumhuriyeti’nin varl›¤›n›
tehlikeye düflürmek devlet otoritesini zaafa u¤ratmak veya y›kmak
veya ele geçirmek hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve d›fl
güvenli¤ini kamu düzenini veya genel sa¤l›¤› bozmak amac›yla bir
örgüte mensup kifli veya kifliler taraf›ndan giriflilecek her türlü
eylemlerdir.
Örgüt iki veya daha fazla kimsenin ayn› amaç etraf›nda
birleflmesiyle meydana gelmifl say›l›r.
Örgüt terimi Türk Ceza Kanunu ile ceza kanunu ile ceza
hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teflekkül, cemiyet,
silahl› cemiyet, çete veya silahl› çeteyi de kapsar.
‹flbu terör teminat› sigorta ettirenin Yang›n Sigortas› ve Elektronik
Cihaz Sigortas› Genel fiartlar›nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz›l› ve
imzal› cevaplar›na dayanarak verilmifltir.
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c. EKSPRESS NAKL‹YE, FAZLA MESA‹, TAT‹L ÜCRET VE
ZAMLARI: Bu kloz ile poliçe flartlar›nda ve ekbelgelerinde yer
alan di¤er hükümler aynen sakl› kalmak kayd› ile bir maddi zarar
neticesinde yap›lmas› zorunlu olan, fazla mesai, gece iflçili¤i,
resmi tatil günlerinde yap›lan çal›flma ve seri tafl›ma giderleri de
temin edilmifltir.
1. Ancak; Yukar›da say›lan bu ek giderler, poliçe ile verilen
teminat kapsam›na giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu
hasar› en aza indirmek amac›yla yap›lm›fl olmal›d›r.
2. Uçakla tafl›ma ek giderleri, iflbu kloz teminat› kapsam›na
girmez.
3. Hasar an›nda eksik sigorta durumu mevcut oldu¤u anlafl›l›r ise;
tazminat, Elektronik Cihaz Sigortas› Genel fiartlar› Madde 14 e)
bendi icab›, sigorta de¤eri ile sigortalanan bedel aras›ndaki farkla
orant›l› olarak azalt›l›r.
4. Ülke içindeki Ekspres Nakliye Fazla Mesai, Tatil Ücret ve
Zamlar› teminat› için teminat limiti oluflan maddi hasar›n % 10’u
ve azami 50,000.- USD karfl›l›¤› TL ile s›n›rl›d›r.
d. YEN‹YE GÖRE ‹KAME KLOZU: Bir hasar durumunda hasar›n
kismi bir hasar olmas› halinde; hasar, Elektronik Cihaz Sigortalar›
Genel fiartlar›nda belirtilen flekliyle tazmin edilir. 3 (üç) yafl ve
alt›nda olan cihazlar›n “Tam Ziya” hasarlar›nda :
- Tamamen hasarlanan sigortal› cihaz›n piyasada bulunabildi¤i
durumda yenisinin yerine konmas› için gerekli masraflar
karfl›lan›r.
- Tamamen hasarlanan sigortal› cihaz›n piyasada bulunamad›¤›
durumda benzer yap› ve konfigurasyondaki yak›n bir modelin
sigortal› cihaz›n yerine konmas› için gerekli masraflar karfl›lan›r.
- 3 (üç) yafl›n› aflan cihazlar›n tam ziya hasarlar›nda Elektronik
Cihaz Sigortalar› Genel fiartlar› ilgili madde hükümleri uygulan›r.
Bu kloz, poliçe ile teminat alt›na al›nm›fl elektronik cihazlar için
geçerli olup; demirbafl ve dekorasyon kalemlerinde uygulanmaz.
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e. ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARI: Hasar neticesinde poliçede
teminat alt›na al›nm›fl sigortal› cihazlar ile sigorta kapsam› alt›na
al›nm›fl olmas› durumunda demirbafl, dekorasyon ve sigortal›
yerde bulunan sigortalanmam›fl kalemler ve bunlara ait
parçalar›n temizlenmesi, ar›nd›r›lmas› ve uygun en yak›n yere
tafl›nmas› için sigortal›n›n yapmak zorunda kalaca¤› masraflar ile;
1. Sigortal› cihaz›n d›fl yüzeyinin incelenmesi ve kirden
ar›nd›r›lmas›
2. Tamamen hasardan önceki haline getirmek için sigortal› yerde
yerel yönetimlerin talimat›yla yap›lan temizleme ve di¤er enkaz
kald›rma ifllemleri için sigortal›n›n yapmak zorunda kalaca¤›
masraflar teminata dahildir.
3. Ancak afla¤›da say›lan ve maddi bir hasar neticesinde oluflan
masraflar teminat d›fl›ndad›r;
1. Çevre sular› ile flehir flebekesi suyunun temizlenmesi ve
kirden ar›nd›r›lmas›,
2. Yeralt› suyundaki, çevredeki ve atmosferdeki kir ve at›klar›n
kald›r›lmas›,
3. Hasar›n olufl tarihinden önce cihaz ve di¤er sigortal› mallar›n
d›fl yüzeylerinde bulunan kir ve at›klar›n kald›r›lmas›,
4. Zehirli/kirli maddelerin kald›r›lmas› s›ras›nda neden olunan
bir hasara iliflkin sigortal›n›n yasal sorumlulu¤u ile ilgili
masraflar,
5. baflka bir sigorta sözleflmesinin konusunu teflkil etmesine
ra¤men, yap›lan tazminat talepleri,
Enkaz Kald›rma Teminat›n›n limiti sigorta bedelinin % 5’i ile s›n›rl›
olmak kayd› ve azami 10.000.- USD Karfl›l›¤› TL’yi geçemez.
f. ‹SKELE - MERD‹VEN VE ‹NfiAAT ‹fiLER‹ TEM‹NATI: Hasar›n
Giderilebilmesi için yap›lmak zorunda kal›nan duvar, s›va, toprak
iflleri ile iskele ve merdiven masraflar› ve cihazlar›n direk olarak
hasar görmemesine ra¤men, poliçe teminat kapsam›na giren bir
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risk nedeniyle cihazlar›n bu riskten uzak ve güvenli bir baflka
riziko adresine tafl›nmas› masraflar› da toplamda sigorta
bedelinin % 5’i ile s›n›rl› olmak kayd› ve azami 10.000.- USD
Karfl›l›¤› TL’yi aflmayacak flekilde teminata dahildir.
g. RES‹M TÜPLER‹, LED, 3D, LCD VE PLAZMA PANEL EKRANLARI
ÖZEL fiARTI: ‹flbu poliçenin di¤er hükümleri ayn› kalmak flart›yla,
poliçede (veya ekli listede) belirtilen televizyon, video kamera,
monitör ve benzeri cihazlar›n resim tüplerinin veya LCD ve
Plazma Resim Panel Ekranlar›n›n poliçe genel ve özel flartlar›na
göre tazmin edilmesi gereken hasarlar›nda 36 ay kullan›mdan
sonraki her bir ay için %3 y›pranma pay› tenzil edilerek tazminat
ödenir. Ancak, bu flekilde tenzil edilecek toplam y›pranma pay›
yeni ikame bedelinin %80'ini geçemeyecektir. Azami tazminat
limiti bu teminatta 10,000.-USD Karfl›l›¤› TL’yi aflamaz.
h. OTOMAT‹K ARTIfi KLOZU: Poliçe bafllang›ç tarihindeki sigorta
bedelinin ilgili genel ve özel flartlar çerçevesinde tam ve eksiksiz
olmas› kay›t ve flart›yla; poliçe vadesi içindeki sigorta bedeli
de¤iflikliklerinden kaynaklanan bedel art›fllar› toplam sigorta
bedelinin % 10’u ile s›n›rl› olmak kayd› ile teminat alt›nda
addedilecektir. Bir hasar vukuunda, sigorta de¤erinin yukar›da
belirtilen nedenden dolay› sigorta bedelinin % 110’unu aflt›¤›
tespit edildi¤i takdirde, eksik sigorta hükümleri aynen geçerlidir.
i. BAKIM SÖZLEfiMES‹ ÖZEL fiARTI: Poliçe teminat›n›n geçerlili¤i
aç›s›ndan sigortal›n›n, sigortal› cihazlar›n yetkili servisi ile poliçe
vadesi içinde geçerli ve afla¤›daki hususlar› kapsayan bak›m
sözleflmesi yapmas› gereklidir.- Periyodik olarak (en az 3 ayda
bir) koruyucu bak›m
- Afl›nan ve y›pranan parçalar›n yenilenmesi,
- Harici bir etkenden kaynaklanmayan, normal çal›flma
s›ras›nda vuku bulan kusurlar›n giderilmesi,
- Poliçe genel flartlar›na göre söz konusu bak›m teminat›
kapsam›na giren hasarlar iflbu poliçe kapsam› d›fl›ndad›r.
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Yukar›daki hususlar›n yerine getirilmemesi sebebi ile meydana
gelecek ziya ve hasarlar için sigortac›n›n tazminat
sorumlulu¤unun olmad›¤› hususunda taraflar mutab›k kalm›flt›r.
Hasar durumunda yukar›daki hususlar›n yerine getirilmifl
oldu¤unun ispat külfeti sigortal›ya aittir.
j. KUR FARKI ÖZEL fiARTI: ‹flbu poliçenin di¤er hükümleri ayn›
kalmak flart›yla, poliçe kapsam›na giren bir hasar›n telafisi için
yurtd›fl›ndan yap›lacak ithalatlarda, hangi sebeple olursa
olsun, hasar tarihinden itibaren 30 günü aflan gecikmeler
sebebiyle do¤abilecek kur fark›, ve benzeri masraflardan
sigortac›n›n sorumlu olmayaca¤› hususunda taraflar mutab›k
kalm›flt›r
k. R‹Z‹KO MAHALL‹ ORTAMI ÖZEL fiARTI : Sigortal› cihazlar /
makineler imalatç› firmalar› taraf›ndan verilen talimatlara
uygun flekilde kullan›lmal›d›r. Özellikle ;
- Kullan›ld›klar› ortam cihazlara zarar verecek derecede tozlu,
korosif, rutubetli olmamal›d›r.
- Ortam s›cakl›¤› imalatç› firma taraf›ndan verilen aksine bir
s›n›rlama yoksa + 10 (art› on) santigrad dereceden az ve +30 (art›
otuz) santigrad dereceden çok olmamal›d›r.
- Cihazlar›n ba¤l› bulundu¤u faz üzerinde parazit ve demoraj
ak›m› oluflturan unsurlar (afl›r› yük çeken motorlar, elektrik
ocaklar›, klimalar, asansörler vb.) bulunmamal›d›r.
- Cihazlar›, besleyen elektrik kablo ve tesisatlardaki her türlü
topraklamalar, cihaz›n kullan›m talimatlar›na ve teknik gereklere
uygun olarak yap›lmal›d›r. Cihazlar, ani voltaj de¤iflikliklerine
karfl› filtre devresi, kesintisiz güç kayna¤› veya ayn› görevi
yapabilen teknik gereklere uygun bir cihaza ba¤l› olmal›d›r.
Bu hususlara uyulmamas› sebebiyle meydana gelecek ziya ve
hasarlar için sigortac›n›n tazminat yükümlülü¤ü olmad›¤›
hususunda taraflar mutab›k kalm›flt›r.
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Aksine Sözleflme Yoksa Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Poliçede aksi belirtilmedi¤i takdirde afla¤›daki haller teminat
kapsam› d›fl›ndad›r;
Sigortal› demirbafl ve dekorasyon haricindeki, “elektronik”
cihazlar›n poliçede yaz›l› limit ile s›n›rl› olmak kayd› ile riziko
adresi d›fl›ndaki kullan›mlar› esnas›nda oluflacak hasarlar da
afla¤›daki flartlar çerçevesinde teminata dahil edilebilir. Bu ek
teminata Sigortal› “Elektronik Cihazlar›n” Fuar ve Sergi
alanlar›ndaki teflhirleri de dahildir. Ancak; (tafl›nabilir cihazlar –
Örn. Laptop; telsiz vb. hariç) sigortal› cihazlar›n her türlü
“nakliyeleri” esnas›nda oluflacak hasarlar teminat kapsam›
d›fl›ndad›r. Bu teminat aksi poliçeye not olarak yaz›lmad›¤›
takdirde; baflvuru formunda ve poliçede belirtildi¤i flekliyle,
toplam sigorta bedelinin % 10’u ile s›n›rl› olmak kayd› ile
ek teminat fleklinde verilir.
l. TAfiINAB‹L‹R ELEKTRON‹K C‹HAZLAR VE R‹Z‹KO MAHALL‹
DIfiINDA KULLANIM KLOZU: ‹flbu poliçenin di¤er hükümleri ayn›
kalmak flart›yla, poliçede teminat alt›na al›nan seyyar ve
tafl›nabilir cihazlar›n poliçede yaz›l› riziko mahalli d›fl›ndaki
kullan›m ve sevkiyatlar›ndaki afla¤›daki istisnalar çerçevesinde
teminat›n geçerli oldu¤u hususunda taraflar mutab›k kalm›flt›r.
‹stisnalar:
- Kilit alt›nda olmaks›z›n bina veya araç içinde gözetimsiz
b›rak›lan cihazlara, gece 22:00 ile sabah 07:00 saatleri aras›nda
araç içinde b›rak›lan (kilit alt›nda olsun veya olmas›n) cihazlarda
bu sebeple meydana gelebilecek h›rs›zl›k hasarlar›,
- Riziko mahalli d›fl›ndaki kullan›mlarda sigortal› cihaz›n
bünyesi d›fl›ndan bir etki ile meydana gelebilecek hasar›n sebebi
riziko mahallindeki kullan›mlarda meydana gelebilecek türden bir
hasar de¤ilse (örne¤in teknede film çekimi s›ras›nda sigortal›
cihaz›n denize düflmesi, h›zl› giden bir arabada kullan›m s›ras›nda
arac›n kazas› neticesinde veya süratin etkisi neticesinde sigortal›
cihaz›n hasarlanmas›, aç›kta kullan›m s›ras›nda anormal hava
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flartlar›, fliddetli so¤uk, ya¤›fl vb. neticesinde sigortal› cihaz›n
hasarlanmas› ve benzeri durumlarda) bu hasar poliçe teminat›
kapsam› d›fl›ndad›r.
- Aç›k alanda kullan›mlar› ve tafl›nmalar› s›ras›nda hava
koflullar›na ve h›rs›zl›¤a karfl› tedbirli bir kullan›c›n›n almas›
gereken önlemlerin al›nmam›fl olmas› sebebiyle cihazlarda
meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, iflbu poliçe teminat›
d›fl›ndad›r.
MADD‹ ZARARLAR TEM‹NATI ‹LE ‹LG‹L‹ TEM‹NAT DIfiINDA
KALAN HALLER
1. Afla¤›da belirtilen malzeme ve ekipmanlar bu poliçe kapsam›
dahilinde de¤erlendirilmezler;
a. Yan malzemeler ve tüketim malzemeleri (bak›m ve tahlil
kimyasallar› ve ajanlar›, toner, so¤utucu ve söndürücü tozlar ve
kimyasallar, kaset fleritleri, filmler, resim ve ses tafl›y›c›lar,
film/foil kombinasyonlar›, özel üretim ka¤›tlar, bask› kal›plar›,
pipetler vb.)
b. Her türlü alet ve edevat ile zaman içinde de¤ifltirilmesi
mutad olan parçalar (Örn. Matkap uçlar›, afl›nd›rma uçlar› ve
kesici uçlar, makas, testere a¤›zlar›, sigortalar,flarj edilemeyen
piller, filtreler vb.)
c. Trafik kontrol ve denetleme sistemleri, bilgisayar kontrollü
yem sistemleri, otomatik bilet makineleri (Otopark sistemleri
dahil), endüstriyel tipteki terazi ve kantarlar, co¤rafi ölçüm
aletleri (Nivo vb.)
d. Ticareti (sat›fl› veya kiralamas›) yap›lan cihazlar veya makine
tesisat ile dekorasyon kalemleri ve eflyalar,
2. Afla¤›da tan›mlanan masraflar bu sigorta poliçesi kapsam›na
giren bir hasar kalemi olarak addedilmez ve temin edilmezler;
a. Bir hasar vukuunda, o hasar olmasayd› dahi sigortal›n›n
zaten yapmas› gereken masraflar (Örn. Bak›m Masraflar›),
b. Bir hasar sonucu yap›lacak de¤ifliklik , modifikasyon veya
gelifltirme ifllemleri masraflar›,
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c. Sigortal› cihazlar için yap›lan “Geçici Tamir” ve “Geçici
Tedbir” Ek Masraflar›,
3. Virüs nedenli her türlü hasar ile, sigortal› cihazlarda
bulunabilecek röntgen filmi, foto¤raf filmi, sinema filmi ve benzeri
her türlü filmde (veya foto¤rafta), compact disklerde, memory
(haf›za/bellek) kartlarda, external hard (d›fl/tafl›nabilir haf›za)
disklerde, memory sticklerde vb. kartlarda; hangi sebeple olursa
olsun meydana gelecek ziya ve hasarlar›n teminat harici oldu¤u
hususunda taraflar mutab›k kalm›flt›r.
Bölüm 2 - Seçimli Ek Teminatlar:
1- CAM KIRILMASI EK TEM‹NATI
1. Sigortan›n Kapsam› : Bu teminat kapsam› ile, poliçede
gösterilen riziko adresi ve/veya adreslerinde bulunan, bir yere
monte edilmifl cam, ayna ve cam mobilyalar›n görece¤i hasarlar
teminat alt›na al›nm›flt›r. Mutfak eflyas› gibi her türlü cam eflya bu
teminat kapsam› d›fl›ndad›r.
2. Sigorta Bedeli : Poliçede belirtilen bedeldir.
3. Teminat D›fl›nda Kalan Haller : Sigorta ettiren veya kendisi ile
birlikte ikamet eden ailesi efrad› ve müstahdemleri taraf›ndan
kasten ika olunacak ziya ve hasarlar,
a. Sigortal› cam ve aynalar›n sat›hlar›nda meydana gelecek
çizilmeler ve s›çrak halinde kopmalar,
b. Cam ve aynalar›n k›r›lmas› dolay›s›yla üzerinde bulunan
tezyinat ve yaz›lar›n bozulmas›ndan husule gelen ziya ve hasarlar,
2- K‹RACI ve KOMfiULUK MAL‹ MESUL‹YET EK TEM‹NATI
1. Bu Sigorta, kirac›n›n kiralanana verece¤i zarar nedeniyle veya
kira intifa kayb›na sebebiyet vermelerinden do¤acak zararlar›
teminat alt›na al›r.
Kiralanana verilecek zarar dolay›s›yla kirac›n›n malike karfl›
sorumlulu¤u sigortas›nda ödenecek tazminat›n hesab›nda esas
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tutulacak k›ymet, infla tarihinden itibaren meydana gelen eskime
pay› düflülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre
binan›n bulunacak infla k›ymetidir. Bina yeniden infla
edilmeyecekse, tazminat miktar› binan›n hasardan bir önceki ifl
günü al›m sat›m k›ymetinden arsa k›ymeti düflülerek bulunacak
miktar› geçemez.
Kira veya intifa kayb›na sebebiyet vermeleri dolay›s›yla, kirac›n›n
malike karfl› sorumlulu¤u sigortas›nda ödenecek tazminat›n
hesab›na esas tutulacak k›ymet, bir seneyi geçmemek üzere,
hasar tarihinde kirada bulunan k›s›mlar›n tamiri veya yeniden
inflas› için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli
tutar›d›r.
2. Malik veya kirac›n›n komfluluk sorumlulu¤u yang›n veya infilak
hasar›n›n sirayeti yüzünden komflu bina ve mallar›na verece¤i
zararlar› karfl›lar.
Yang›n veya infilak hasar›n›n sirayeti yüzünden komflulara
verece¤i zararlar dolay›s›yla malik veya kirac›n›n komflulara
verilen zarar›n ve zarar›n giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminat›n
hesab›nda esas tutulacak k›ymet, Yang›n Sigortas› Genel fiartlar›
hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyat›n de¤eridir.
3 - ‹fiVEREN MAL‹ MESUL‹YET EK TEM‹NATI :
Tazminat Limitleri : Her bir olayda geçerli olmak üzere;
Kifli Bafl› : Poliçede Belirtilen Limitler ile
Toplam : Poliçede Belirtilen Limitler ile
‹flveren Mali Mesuliyet Sigortas› Genel fiartlar›na Tabii olmak
üzere; ‹flyerinde meydana gelebilecek ifl kazalar› sonucunda
iflverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle iflverene
bir hizmet akdi ile ba¤l› ve Sosyal Sigortalar Kanuna tabi iflçiler
veya bunlar›n hak sahipleri taraf›ndan iflverenden talep edilecek
ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sa¤lad›¤› yard›mlar›n üstündeki
ve d›fl›ndaki tazminat talepleri ve yine ayn› kurum taraf›ndan
iflverene karfl› ifl kazalar›ndan dolay› ikame edilecek rücu davalar›
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sonunda ödenecek tazminat miktarlar›n›, poliçede yaz›l›
mebla¤lara kadar temin eder.
Sigortac› ayr›ca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava aç›lmas›
halinde hükmolunan mahkeme masraflar› ile avukatl›k ücretlerini
ödemekle yükümlüdür. fiu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta
bedelini geçerse sigortac›, avukatl›k ücreti dahil dava
masraflar›na, ancak sigorta bedeli nispetinde ifltirak eder.
* ‹flçilerin iflverence sa¤lanan tafl›tla iflyerine getirilip
götürülmeleri teminata dahildir.
* ‹flçilerin iflveren taraf›ndan görev ile baflka bir yere
gönderilmeleri s›ras›nda meydana gelen ifl kazalar› dolay›s›yla
vaki olacak tazminat talepleri teminata dahildir
* Görev ile sigortal› taraf›ndan riziko mahalli d›fl›na görevle
gönderilmeleri sonucu meydana gelebilecek ifl kazalar› teminata
dahildir.
* G›da Zehirlenmeleri dahildir.
4- ÜÇÜNCÜ fiAHIS MAL‹ MESUL‹YET EK TEM‹NATI:
1) Teminat›n Kapsam›: Üçüncü fiah›s Mali Mesuliyet Genel
fiartlar› dahilinde,
Bu kloz sigortal›y›, sigortan›n yürürlü¤ü esnas›nda, sigortalanm›fl
olan ofiste gerçeklefltirilen ofis faaliyetlerinin ifas› sebebiyle
meydana gelen bir olay neticesinde,
A) Üçüncü flah›slar›n ölmesi veya bedeni zarara u¤ramas›,
B) Üçüncü flah›slara ait mal ve k›ymetlerin z›ya ve hasara
u¤ramas› sebebiyle, poliçede gösterilen s›fat, faaliyet ve hukuki
münasebetlerinden dolay›, kendisine karfl›, üçüncü flah›slar
taraf›ndan ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlar›na
karfl›, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluk hükümleri
çerçevesinde ve afla¤›da belirtilen haller ve özel flart göz önünde
tutularak, poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde temin
eder.
Sigortac›, ayr›ca bu teminat ile ilgili olarak bir dava aç›lmas›
halinde, hüküm olunan mahkeme masraflar› ile avukatl›k

17

ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, bu masraflara zarar görene
verilmesi gereken tazminat toplam› sigorta poliçesinde yaz›l›
azami bedeli geçemez. Cezai takibattan do¤an di¤er masraflarla,
muhtemel para cezalar› sigorta teminat› d›fl›ndad›r.
2) Teminat D›fl›nda Kalan Haller:
Sigortac› afla¤›daki hallerden sorumlu olmayacakt›r:
A) Bir mukavelenin ifas›na veya özel bir anlaflmaya dayan›p,
sigortal›n›n kanuni sorumluluk ölçüsünü aflan talepler,
B) Ana teminat kapsam›nda temin edilebilir herhangi bir
k›ymetin, ikame, onar›m, iyilefltirme veya yeniden yap›m› için
gerekli olan masraflar,
C) Her türlü netice hasarlar›,
D) Harp, ihtilal, isyan, terör,ayaklanma, Vandalizm, el koyma
hallerinden meydana gelen zarar ve zinalardan kaynaklanan
talepler,
E) Deprem, sel-seylap, su basmas›, ç›¤, heyelan, yanarda¤
indifai, sis, buhar, çürüme veya tedrici surette rutubet alma
yüzünden meydana gelen zarar ve ziyandan kaynaklanan talepler,
F) Sigortal›n›n ve/veya sigortal›ya bir hizmet veya vekalet
münasebeti ile ba¤l› kimseler ve sigortal›n›n aile efrad›n›n
u¤rayaca¤› bedeni ve maddi zararlar ve bunlar›n zilliyet, emanet
veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika olunacak ziya veya
hasarlar nedeniyle ortaya ç›kan talepler,
G) Her türlü kara, hava ve deniz araçlar›n›n neden olaca¤›
zarar, (ancak ifl makinelerinin flantiye sahas› içindeki faaliyetleri
sebebiyle verebilecekleri zararlar teminata dahildir.)
H) Bir kaza sonucu veya zaman içerisinde ortaya ç›kan her
türlü çevre kirlili¤i zararlar›.
I) Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve
ziyan talepleri,
J) her türlü inflaat, montaj, tadilat, bak›m-onar›m iflleri,
K) Genel fiartlardan gelen di¤er istisna hükümleri,
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3) Özel fiartlar:
A) Sigortac›, tazminat talebinde bulunan kiflilerle do¤rudan
temasa geçerek, anlaflma yapma hakk›na sahiptir.
B) Sigortac›n›n aç›k onay› olmad›kça, sigortal› tazminat talebini
k›smen veya tamamen kabule yetkili olmad›¤› gibi, zarar
görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.
C) Sigortal›, bu kloz teminat›na girebilecek herhangi bir olay
vukuunda dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi
karfl›s›nda kalmas› halinde:
a) Durumu sigortac›ya derhal bildirmek ve tazminat talebi
veya cezai takibatla ilgili olarak alm›fl oldu¤u ihbarname, davetiye
gibi belgeleri sigortac›ya vermek,
b) Dava aç›lmas› halinde, davan›n takip ve idaresi için
sigortac›n›n gösterece¤i avukata gerekli vekaletnameyi vermek,
c) Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n
saptanmas› için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin,
rizikonun gerçekleflti¤i yerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde
yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere müsaade etmek ile
yükümlüdür.
5 - EMN‹YET‹ SU ‹ST‹MAL EK TEM‹NATI :
H›rs›zl›k Sigortas› Genel fiartlar›na tabii olmak üzere, sigortal›n›n
yukar›da adreste yaz›l› adreste emrinde ve hizmetinde çal›flt›rd›¤›
personelinin sigortal›ya ait para ile ölçülebilen mallar›n› çalmak,
zimmetine geçirmek, hile ve doland›r›c›l›k veya sahtekarl›k yolu
ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacaklar› emniyeti su-istimal
halleri neticesinde sigortal›n›n u¤rayaca¤› zarar› yukar›da
belirtilen limitler,özel flartlar ve iliflikteki h›rs›zl›k sigortas› genel
flartlar› dairesinde temin eder.
6 - TAfiINAN PARA S‹GORTASI EK TEM‹NATI :
H›rs›zl›k Sigortas› Genel fiartlar›na tabii olmak üzere, Para ile
ölçülebilen k›ymetlerin (nakit, çek, senet, k›ymetli evrak… vb),
poliçede belirtilen güzergahta sigortal›n›n bordrolu personeli
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taraf›ndan tafl›nmas› s›ras›nda gerçekleflebilecek hasarlar›
H›rs›zl›k Sigortas› Genel fiartlar› kapsam›nda poliçe ön yüzünde,
belirlenen limitlerin belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas›
ön flart› ile teminata dahil edilmifltir.
7 - KASA HIRSIZLIK VE YANGIN EK TEM‹NATI :
Para ile ölçülebilen k›ymetlerin (nakit, çek, senet, k›ymetli evrak…
vb), poliçede belirtilen adreste bulunan kilit alt›ndaki kasada
gerçekleflebilecek hasarlar› Yang›n ve H›rs›zl›k Sigortas› Genel
fiartlar› kapsam›nda poliçe ön yüzünde, belirlenen limitlerin
belirtilmifl olmas› ve gerekli ek prim al›nmas› ön flart› ile teminata
dahil edilmifltir.
8 - ‹fi DURMASI EK TEM‹NATI:
A- S‹GORTANIN KAPSAMI:
A.1- Sigortan›n Konusu: Bu sigorta ile, sigortal›n›n sözleflmede
tan›mlanan ticari faaliyetini yürütmekte kulland›¤› tafl›n›r ve
tafl›nmaz k›ymetlerin bir kapsaml› elektronik cihaz sigorta
sözleflmesi ile teminat alt›na al›nm›fl olan risklerden kaynaklanan
hasar ve kay›plar› sonucu, bu faaliyetinin k›smen veya tamamen
durmas› veya aksamas›ndan dolay› meydana gelen kar kay›plar›
sigortac› taraf›ndan sözleflmede gösterilen miktarlara kadar
teminat alt›na al›nm›flt›r.
Sigortac›n›n kar kayb› dolay›s›yla ödeme yapmas› için sigortal›n›n
ticari faaliyeti yürütürken kulland›¤› elektronik cihazlar›n geçerli
bir kapsaml› elektronik cihaz sigorta sözleflmesinin teminat alt›na
ald›¤› risklerin gerçekleflmesi sonucu hasara u¤ramas› ve
meydana gelen zararlar›n sigortac› taraf›ndan tazmin edilmifl veya
sorumlulu¤unun kabul edilmifl olmas› flartt›r.
Bu sigortan›n uygulanmas›nda ticari faaliyet, kazanç sa¤lamak
amac›yla yürütülen her türlü faaliyet olarak; kar kayb› ise ticari
faaliyetin durmas› ya da aksamas› sonucunda, tazminat süresi
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içinde kalmak kayd› ile ciroda meydana gelen azalma ve bu
azalmay› önlemeye yönelik ek iflletme masraflar›ndan
kaynaklanan brüt kar kayb› olarak anlafl›l›r.
A.2- Teminat›n Kapsam›: Bu sigorta ile, hangi hasar ve
kay›plardan dolay› kar kayb› teminat› verilece¤i, ilgili kapsaml›
elektronik cihaz sigorta sözleflmesinden teminat alt›na al›nm›fl
olan haller aras›ndan, sigorta ettiren ile sigortac› taraf›ndan
serbestçe kararlaflt›r›l›r.
A.3- Tazminat Süresi: Sigortac›, A.1. maddesinin ikinci
f›kras›ndaki flartlar›n gerçekleflmesi kayd›yla, hasar›n ve kayb›n
meydana geldi¤i andan ticari faaliyetin durma veya aksamas›
tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmas›na kadar
geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini
aflmamak kayd›yla kar kayb›ndan sorumludur. Azami tazminat
süresi poliçeye yaz›l›r.
Kar kayb›ndan kaynaklanan zarar sigortac›n›n yukar›daki f›kra
uyar›nca sorumlu oldu¤u sürenin bitiminden. itibaren tazmin
edilir. Ancak taraflar, tazminat›n faaliyetin durdu¤u yada aksad›¤›
süre içinde belirli devreler itibariyle k›s›m k›s›m ödenmesini
kararlaflt›rabilirler.
A.4- Teminat D›fl›nda Kalan Haller: Elektronik Cihaz Sigortas›
Genel fiartlar› ve mevcut sözleflme hükümleri uyar›nca teminat
alt›na al›nmam›fl hallerden meydana gelen kar kayb› bu sigorta ile
teminat alt›na al›namaz.
A.5- Sigortac›n›n Sorumlulu¤u: Sigortac›n›n sorumlulu¤u, sigorta
poliçesinde gösterilen sigorta bedeliyle s›n›rl›d›r.
A.6- Muafiyetler: Kar Kayb› sigortalar›nda deprem hasarlar›nda
72 saatin alt›ndaki durmalardan sigortac› sorumlu de¤ildir. Bu
muafiyet “deprem” hariç di¤er sebepler nedeniyle gerçekleflti¤i
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takdirde 48 Saat olarak uygulan›r. Sigorta ettiren ve sigortac› bu
sürenin uzat›lmas› veya kar kayb›n›n belli bir miktara kadar olan
k›sm›n›n veya belli bir yüzdesinin sigortac› taraf›ndan tazmin
edilmemesi hususlar›nda anlaflabilirler.
Bu flekilde belirlenen muafiyetler poliçeye yaz›l›r.
A. 7 - Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu: Sigorta, poliçede bafllama ve
sona erme tarihi olarak yaz›lan günlerde, aksi
kararlaflt›r›lmad›kça, Türkiye saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar
ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
B- HASAR VE TAZM‹NAT
B.1- Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin ve/veya
Sigortal›n›n Yükümlülükleri:
Sigorta ettiren ve/veya sigortal›, rizikonun gerçekleflmesi halinde
afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür:
1) Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤renir ö¤renmez ve her halükarda
bu tarihten itibaren en geç befl ifl günü içinde sigortac›y›
durumdan haberdar etmek,
2) Rizikonun gerçekleflmesinden hasar›n tahmin ve takdir
edilmesine kadar geçen zaman içinde, sigortal› de¤ilmiflçesine
rizikonun gerçekleflti¤i yerde, iflletmedeki aksamay› veya durmay›
ortadan kald›rmak veya en aza indirmek üzere gereken önlemleri
almak ve sigortac› taraf›ndan bu amaçla verilen talimatlara
uymak,
3) Zarar tespit ve takdir edilinceye kadar zarar ve kay›plar›n
meydana geldi¤i yerde, zorunlu haller d›fl›nda, hasar›n
saptanmas›n› güçlefltirecek yada hasar miktar›n› art›racak
nitelikte herhangi bir de¤ifliklik yapmamak,
4) Tazminat talebinin incelenmesiyle ilgili olarak sigortac›
taraf›ndan talep edilecek muhasebe defter ve kay›tlar›n›, makbuz
ve faturalar›, bilanço ve di¤er talepleri, gereken bilgi ve
aç›klamay› ve her türlü delili ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›
aç›s›ndan sigorta ettiren ve/veya sigortal› için sa¤lanmas›
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mümkün gerekli bilgi ve belgeleri masraf› kendine ait olmak
üzere temin etmek,
5) Tazmin yükümlülü¤ü, tazminat miktar› ve rücu haklar›n›n tayini
maksad›yla sigortac›n›n ya da yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin sigorta
konusu yer veya fleyler ve bunlara iliflkin belgeler üzerinde
yapacaklar› incelemelere izin vermek,
6) Kar kayb›na neden olan do¤rudan zararlar› temin eden sigorta
sözleflmelerinden ve varsa sigorta konusuyla ilgili di¤er sigorta
sözleflmelerinden sigortac›y› haberdar etmek,
7) Bu genel flartlar›n A.3. maddesi uyar›nca tespit edilen tazminat
süresinin bitiminde yahut dönemler itibariyle ödeme
kararlaflt›r›lm›flsa her dönem sonunda en geç 30 iflgünü için veya
sigortac›n›n yaz› ile verece¤i ek süre içinde masraf› kendine ait
olmak üzere ayr›nt›l› tazminat talebini sigortac›ya yaz›l› olarak
vermek,
B.2- Kar Kayb›n› Azalt›c› Önlemler: Sigorta ettiren ve/veya
sigortal›, sözleflme ile temin olunan rizikolar›n gerçekleflmesi
halinde; ticari faaliyete mümkün mertebe devam ederek kar
kayb›n› önlemeye azaltmaya yada hafifletmeye yarayacak
önlemleri bir an önce almakla yükümlüdür.
Acil ön1emler ve sigortac› taraf›ndan al›nmas› istenilen
önlemlerin gerektirdi¤i masraflar; sigortac› taraf›ndan ödenir.
B.3- Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortac›n›n Haklar› ve
Yükümlülükleri: Riziko gerçekleflti¤inde, sigortac› veya yetkili
k›ld›¤› kimseler; kar kayb›n› azaltmak amac›yla makul ve uygun
flekillerde, zarar›n meydana geldi¤i yerlere girebilirler. Sigortac›
bu flekilde hareket etmekle herhangi bir tazminat sorumlulu¤u
yüklenmifl olmaz ve bu poliçe hükümlerinden do¤an haklar›n›n
herhangi birinden feragat etmifl say›lmaz.
Sigortac› hasar miktar›na iliflkin belgelerin kendisine
verilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde gerekli
incelemelerini tamamlay›p hasar ve tazminat miktar›n› tespit
ederek sigorta ettirene ve/veya sigortal›ya bildirmek zorundad›r.
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B.4- Hasar›n Tespiti: Bu sözleflme ile temin edilmifl kar kayb›n›n
ve onu önlemeye ya da azaltmaya yönelik ek masraflar›n miktar›
taraflar aras›ndaki mutabakatla tespit edilir.
Taraflar zarar miktar›nda anlaflamad›klar› takdirde, zarar
miktar›n›n tayini için isterlerse, hakem-bilirkiflilere gidilmesini
kararlaflt›rabilirler: bu husus bir tutanakla tespit edilir. Bu
takdirde zarar miktar› afla¤›daki esaslara uyulmak suretiyle
saptan›r ve sigortac›dan tazminat talep edilmesi halinde, zarar
miktar›yla ilgili hakem-bilirkifli karar› tazminat›n saptanmas›na
esas teflkil eder. fiöyle ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand›¤›
tarihten itibaren, di¤er halde ise üçüncü hakem-bilirkiflinin
seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve herhalde kar
kayb›na neden olan olaya iliflkin tazminat süresi bitti¤i tarihten
alt› ay içerisinde ve herhalde kar kayb›na neden olan olaya iliflkin
tazminat süresi bitti¤i tarihten itibaren alt› ay içerisinde raporun
tebli¤ edilmemesi halinde taraflar zarar miktar›n› her türlü delille
ispat edebilirler.
Taraflar uyuflmazl›¤›n çözümü için tek hakem-bilirkifli seçiminde
anlaflamad›klar› takdirde, taraflardan her biri kendi hakembilirkiflini seçer ve bu hususu noter marifetiyle di¤er tarafa
bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri ilk toplant› tarihinden itibaren
yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü
hakem-bilirkiflinin anlaflamad›klar› hususlarda, bu anlaflmazl›¤›n
s›n›rlar› içinde karar vermeye yetkilidir; bu hakem-bilirkiflinin
kararlar›, di¤er hakem-bilirkiflilerce haz›rlanan raporda yer al›r.
Hakem-bilirkifli kararlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Taraflardan herhangi biri, di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren
onbefl gün içinde hakem-bilirkiflisini seçmez, yahut taraf hakembilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün
içerisinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü
hakem-bilirkifli, taraflardan birinin iste¤i üzerine hasar yerindeki
ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme taraf›ndan ve uzman
kifliler aras›ndan seçilir.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin (bu kifli ister taraf hakembilirkifliler ister yetkili mahkeme taraf›ndan seçilecek olsun)
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taraflar›n ikamet etti¤i yada rizikonun gerçekleflti¤i yer d›fl›ndan
seçilmesini isteme hakk›na sahip olup bu iste¤in yerine
getirilmesi gereklidir.
Hakem-bilirkiflilere, uzmanl›klar›n›n yeterli olmad›¤› gerekçesiyle
ve hakem-bilirkiflinin kimli¤inin ö¤renildi¤i tarihten itibaren yedi
gün içerisinde itiraz olunabilir. Süresinde kullan›lmayan itiraz
hakk› düfler.
Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir ve reddedilir ise, yerine ayn›
usule göre yenisi seçilir ve göreve kal›nan yerden devam edilir.
Sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n ölümü, seçti¤i hakembilirkiflinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkifliler, zarar miktar›n›n saptanmas› konusunda
gerekli görecekleri deliller ile bu saptamaya yarayacak kay›t ve
belgelerin kendilerine verilmesini isteyebilir; hasar yerinde
incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin, zarar miktar›
konusunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar.
Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak, tespit edilen zarar miktar›n›n
gerçek durumdan önemli flekilde farkl› oldu¤u gerekçesiyle ve bu
kararlar›n tebli¤i tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, rizikonun
gerçekleflti¤i yerdeki ticaret mahkemesinde itiraz edilebilir.
Taraflar seçtikleri hakem-bilirkiflilerin ücret ve masraflar›n›
kendileri öder. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü hakembilirkiflinin ücret ve masraflar› ise taraflarca yar› yar›ya ödenir.
Zarar miktar›n›n saptanmas›, bu sözleflmede ve mevzuatta
mevcut hüküm ve flartlar›n ileri sürülmesini etkilemez.
B.5- Tazminat›n Hesab›: Sözleflmede iflletmenin özelli¤i gere¤i
ayr› bir hesap tarz› belirtilmedikçe ve tan›mlama yap›lmad›kça
sigorta tazminat› brüt kar kayb› ile s›n›rl› olarak afla¤›da yaz›l›
flekilde hesaplan›r: Cirodaki Azalma:
Brüt kar oran›n›n, tazminat süresi içinde ve hasar sebebiyle
azalm›fl olan ciro miktar›na (emsal ciro ile elde edilen ciro
aras›ndaki farka} uygulanmas›ndan elde edilen miktard›r. Ek
iflletme Masraflar›:
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Sadece cirodaki azalmay› önlemek veya en aza indirmek amac› ile
gerekli ve kabul edilebilir nitelikteki ek masraflard›r. Ancak bu
masraflar›n, tazminat süresi içinde yap›lm›fl olmas› ve azalmas›
önlenen ciro miktar›na brüt kar oran›n›n uygulanmas›yla elde
edilecek tutar› aflmamas› gerekir.
Cirodaki azalma ve ek iflletme masraflar› ile ilgili elde edilen
tutardan, tazminat süresi içinde brüt kardan ödenmesi gereken,
ancak hasar nedeniyle yap›lamayan veya tasarruf edilen iflletme
masraflar› düflülür.
Di¤er taraftan, brüt kar sigorta bedeli, brüt kar oran›n›n hasar
tarihine kadar olan 12 ayl›k ciroya uygulanmas›ndan elde edilen
tutardan az ise, tazminat bu orana göre azalt›l›r.
Ancak azami tazminat süresi 12 ay› aflmaktaysa hasar tarihinden
geriye do¤ru ve azami tazminat süresi kadar olan süredeki ciro
esas al›n›r. Katma De¤er Vergisi yükümlüsü olan sigortal›lar için
bu poliçede yer alan tüm hesaplamalarda bu vergi hesaba
kat›lmayacakt›r.
Tan›mlar: Afla¤›daki tan›mlar›n uygulanmas›nda sigortal›n›n
kanuni hesap defterlerindeki veriler esas al›nacakt›r.
Brüt Kar: Ciro ile varsa kapan›fl stoklar› toplam›n›n aç›l›fl stoklar›
ve belirtilmifl iflletme masraflar› toplam›n› aflan miktard›r.
Ciro: ‹flletmenin poliçede belirtilen ticari faaliyeti ile ilgili
sat›fllardan ve sundu¤u hizmetlerden elde etti¤i gelirlerin
toplam›d›r, Senelik Ciro: Hasar tarihinden geriye do¤ru 12 ayl›k
cirodur.
Standart Ciro: Hasar tarihinden geriye do¤ru tazminat dönemine
karfl›l›k gelen ayn› dönemini cirosudur. Brüt Kar Oran›: Hasar
tarihinden hemen önceki faaliyet y›l›nda elde edilen brüt kar›n
ciroya olan oran›d›r.
Brüt kar oran›, senelik ciro ve standart ciro hesaplan›rken,
iflletmenin geliflme seyrindeki de¤iflmeler ve hasardan önce veya
sonra iflletme faaliyetine etkili di¤er koflullardaki de¤iflmeler veya
hasar gerçeklememifl olsa bile iflletme faaliyetini etkileyebilecek
faktörlerin de¤erlendirilmesi için ayarlama yap›labilir. Bu flekilde
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bulunacak rakam hasar› takip eden ilgili süre içinde hasar›n
gerçekleflmemifl olmas› durumunda elde edilebilecek rakamlara
mümkün oldu¤u kadar yak›n olmal›d›r.
B.6- Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi ve Düflmesi: Sigorta ettiren
ve/veya sigortal›, rizikonun gerçekleflmesinden sonraki
yükümlülüklerini yerine getirmez ve bundan dolay› zarar
miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu
artan k›s›m indirilir.
Sigorta ettiren ve/veya sigortal›, rizikonun gerçekleflmesine
kasten sebebiyet. verir veya zarar miktar›n› kasten artt›r›c›
eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler. Bu
maddede yaz›l› hallerin ispat› sigortac›ya aittir.
B. 7- Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›:
1) Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca hukuken hak sahibi yerine
geçer; sigorta ettiren ve/veya sigortal›, sigortac›n›n açabilece¤i
davalarda yararl› olabilecek sa¤lanmas› mümkün bilgi ve
belgeleri gecikmeksizin sigortac›ya vermek zorundad›r.
2) Rizikonun gerçekleflmesiyle tam hasar meydana geldi¤i
takdirde sigorta teminat› sona erer. K›smi hasar halinde, sigorta
bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren, sigorta bedelinin
madde veya gruplara ayr›lm›fl olmas› hallerinde de ayn› usul
geçerlidir.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, sigorta ettiren talepte
bulundu¤u takdirde ve bu tarihten itibaren gün esas› üzerinden
prim al›nmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.
3) Taraflar, k›smi hasar halinde, sigorta sözleflmesini feshetmek
hakk›na sahiptir. Sigortac› fesih hakk›n› ancak tazminat›
ödemeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün
esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
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C- ÇEfi‹TL‹ HÜKÜMLER:
C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi: Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun
bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Sigorta priminin
tamam›n›n, primi taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n
(ilk taksit) akit yap›l›r yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi
karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim
veya peflinat takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n
sorumlulu¤u bafllamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r.
Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle
ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde peflinat›n› sigorta poliçesinin
teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i takdirde
temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip
eden 30 gün içinde dahi ödemedi¤i takdirde sigorta sözleflmesi hiç
bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl
olmas›na ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin
bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k sürenin ilk
onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Prim taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin
ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar›
poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta
ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe
üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birinin vade günü bitimine kadar
ödemedi¤i takdirde temerrüde düfler. Sigorta ettiren, prim
borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde
ödemedi¤i takdirde sigorta teminat› durur. Rizikonun
gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim
borcunun ödenmesi halinde teminat durdu¤u yerden devam eder.
Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiçbir
ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun
gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerin
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sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n›
aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤›
hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun devam etti¤i süreye
tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas›
sigorta ettirene iade edilir.
C.2- Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada Beyan
Yükümlülü¤ü: Sigortac›, sözleflmeyi sigorta ettirenin
teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na
dayanarak düzenlemifltir. Sigorta ettirenin beyan› gerçe¤e ayk›r›
veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
Sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde
sözleflmeden cayabilir ve sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn› süre
içinde prim fark›n› talep edebilir.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini sekiz
gün içinde bildirdi¤i takdirde sözleflme feshedilmifl olur.
Cayma veya feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin
primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren kimsenin kas›tl› davrand›¤› anlafl›ld›¤› takdirde
sigortac› riziko gerçekleflmifl olsa bile sözleflmeden cayabilir ve
prime hak kazan›r. Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤›
durumlarda, rizikonun; sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya
cayma ya da feshin hüküm ifade etmesi için geçecek sürede
gerçekleflmesi halinde, sigortac› tazminat› tahakkuk ettirilen prim
ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre öder.
Süresinde kullan›lmayan cayma veya prim fark›n› talep etme
hakk› düfler.
C.3- Sigorta Ettirenin ve/veya Sigortal›n›n Sigorta Süresi
‹çerisinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›: Sigorta teminat›,
sigorta sözleflmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir. .
Sigorta ettiren ve/veya sigortal› sigortac›n›n muvafakati olmadan,
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sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra ticari faaliyetini yürütmekte
kulland›¤› mallar›n bulundu¤u yerde ve kullan›fl tarz›nda, veya
niteli¤inde ya da iflletme faaliyetlerine iliflkin hususlarda
teklifname yoksa poliçe ve eklerinde de¤ifliklik yapt›¤› takdirde, bu
durumu sigortac›ya sekiz gün içinde bildirmekle yükümlüdür.
De¤ifliklik, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r
flartlarla yapmas›n› gerektiren hallerden ise, sigortac› sekiz gün
içinde sözleflmeyi fesheder yahut prim fark›n› talep etmek
suretiyle sözleflmeyi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün
içinde bildirmedi¤i takdirde sözleflme feshedilmifl olur. Feshin
hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas›
üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir. Süresinde
kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler. ;
Teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilen ticari
faaliyetin yürütülmesinde kullan›lan mallar›n bulundu¤u yerlerin
veya kullanma fleklinin iflletme faaliyetlerine iliflkin hususlar›n
de¤ifltirildi¤ini ö¤renen sigortac› sigorta sözleflmesinin yürürlükte
kalmaya devam etmesine raz› oldu¤unu gösteren bir harekette
bulunursa fesih hakk› düfler.
De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim
uygulamas›n› gerektirir hallerden ise sigortac›, bu de¤iflikli¤in
yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre
için gün esas›na göre hesap edilecek prim fark›n› sigorta ettirene
geri verir.
Sigortac›n›n sözleflmeyi bu de¤iflikliklere göre yapmamas›n› veya
daha a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiren hallerde:
a) Sigortac› durumu ö¤renmeden önce,
b) Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde,
c) Fesih ihbar›n›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,
Riziko gerçekleflirse, sigortac›, tazminat› tahakkuk ettirilen prim
ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki orana göre öder.
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C.4- Menfaat Sahibinin De¤iflmesi: Sözleflme süresi içinde,
menfaat sahibinin de¤iflmesi halinde sözleflme hüküm ifade
etmeye devam eder ve sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n,
sözleflmeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahibine geçer.
De¤ifliklik halinde, sigorta ettiren ve sigortan›n varl›¤›n› ö¤renen
yeni hak sahibi durumu onbefl gün içinde sigortac›ya bildirmekle
yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i yeni hak sahibi de sigortan›n varl›¤›n›
ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi
feshedebilir. Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün
esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› yeni hak sahibine geri
verilir. Menfaat sahibinin de¤iflmesi an›nda ödenmesi gerekli prim
borçlar›ndan, sigorta ettiren ile fesih hakk›n› kullanmayan yeni
hak sahibi birlikte
sorumludur.
Sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n ölümü halinde, sözleflmeden
do¤an bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine veya sahiplerine
geçer.
C.5- Tebli¤ ve ‹hbarlar: Sigorta ettirenin ve/veya sigortal›n›n
bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta
sözleflmesine arac›l›k yapan acenteye noter marifetiyle veya
taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigortac›n›n bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortal›n›n poliçe
gösterilen adreslerine veya bu adresler de¤iflmiflse son bildirilen
adreslerine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤›nda elden verilen mektup veya telgrafla
yap›lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
Sigortac› taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› postaya veya notere
verildi¤i tarihten itibaren 15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de,
sigorta ettiren ve/veya yeni hak sahibi taraf›ndan yap›lan fesih
ihbar› ise postaya veya notere verildi¤i tarihi takip eden gün
ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
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C.6- Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›: Sigortac› ve
sigortac› ad›na hareket edenler, sigorta ettiren ve sigortal›yla ilgili
olarak ö¤renecekleri ticari veya mesleki s›rlar›n aç›¤a
ç›kar›lmas›ndan do¤acak zararlardan sorumludur.
C.7- Yetkili Mahkeme: Sigorta sözleflmesinden do¤an
anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda
yetkili mahkeme, sigorta flirketinin merkezinin veya sigorta
sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u
veya rizikonun gerçekleflti¤i; sigortac› taraf›ndan aç›lacak
davalarda ise, daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki ticaret
davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.
C.8- Zaman Afl›m›: Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler
iki y›lda zaman afl›m›na u¤rar.
C.9- Özel fiartlar: Bu genel flartlara ayk›r› düflmemek üzere ve
sigortal› aleyhine olmamak kayd›yla özel flartlar konulabilir.
Sigorta Bedelinin Tespiti:
Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat, Olay bafl›na Bölüm 1
(Maddi Zararlar Teminat›) Sigorta bedelinin % 50’si ve y›ll›k
toplam azami 100.000.- USD karfl›l›¤› TL ile s›n›rl›d›r.
Tazminat Süresi ve Muafiyet:
1. Tazminat süresi; ‹fl bu teminat kapsam›nda bir hasar oluflmas›
kayd›yla hasar›n ve kayb›n meydana geldi¤i andan ticari faaliyetin
durma ve aksamas› tamamen giderilerek normal faaliyete devam
edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile
s›n›rl›d›r.
• Ayn› konuyu etkileyen birden fazla ba¤lant›l› hasar olmas›
durumunda tazminat süresi ilk olay›n meydana geldi¤i andan
itibaren bafllayacakt›r.
2. Poliçe Genel fiartlar› ve ekli Özel fiartlar Bölüm 1 teminat
kapsam›nda meydana gelebilecek bir hasar neticesinde hasar›n
olufl nedenine ba¤l› olarak hasar›n olufltu¤u andan itibaren;
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- Do¤al Afetler nedeniyle oluflan hasarlarda; 7 ‹fl Günü,
- Di¤er hasarlarda; 2 ‹fl Günü’nün alt›ndaki ifl durmalar›ndan
sigortac› sorumlu de¤ildir.
Teminat Kapsam› ile ‹lgili Ön fiart :
Sigortal›n›n Yükümlülükleri:
a) Sigortal› taraf›ndan, en az geçmifl üç y›la ait flirket
hesaplar›n›, stok kay›tlar›n› ve finansal tablolar›n› güvenli bir
yerde muhafaza edecektir.
b) Herhangi bir hasar vukuunda sigortal› taraf›ndan,
sigortac›n›n ilgili bütün dokümanlar› incelemesine olanak
tan›yacakt›r.
c) Sigortal›n›n yukar›da bahsedilen yükümlülüklerinden
herhangi birine ayk›r› hareket etmesi halinde sigortac›n›n hiçbir
flekilde hasar› tazmin etme sorumlulu¤u olmayacakt›r.
d) ‹fl bu teminat ile Elektronik Cihaz Sigortas› Genel
fiartlar›’ndaki Sigortal›n›n yükümlülüklerinin tümü geçerlidir.
Teminat Kapsam›:
1) Bu poliçenin ön yüzünde sigorta teminatlar› aras›nda “‹fl
Durmas›” teminat›n›n verilmifl olmas› halinde; afla¤›da belirtilen
oluflmas› muhtemel hasarlar da teminat kapsam› alt›na
al›nm›flt›r.
a) Sigortal› cihazlar›n Bölüm 1 de tan›mlanan bir maddi
hasar› sonucunda, sigortal›n›n brüt kar›nda oluflmas› muhtemel
azalma (Kar Kayb›),
b) Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilemeyen bir data media (Bilgi
saklama ortam› – Hard disk vb.)’n›n maddi hasar› veya bu hasar›n
giderilebilmesi için yap›lacak iflletim sistemindeki de¤ifliklikler
sonucu oluflabilecek ifl durmalar›,
2) Bu teminat›n sat›n al›nmas› halinde Bölüm 1 Madde 3’de
belirtilen tüm riziko adreslerinde oluflmas› muhtemel ifl durmas›
hasarlar› teminata dahildir.
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3) Sigortac› yukar›da belirtilen ve poliçe kapsam›na giren bir
hasar sonucunda hasar› afla¤›da belirtilen flekilde tespit
edecektir;
a) Sigortac› tazminat dönemine denk düflen brüt kardaki
azalmay› karfl›layacakt›r.
b) ‹fl durmas› hasar miktar›n›n tespiti esnas›nda, sigortac›
durma esnas›nda iflletme sonuçlar›n› etkilemesi muhtemel tüm
faktörleri dikkate alacakt›r.
c) Ancak;
i) ‹ç hesaplar›n kontrolü, bak›m, revizyon ve di¤er
de¤ifliklikler nedeniyle oluflacak rutin ifl durmalar›ndan
kaynaklanan Brüt kar kay›plar› ile,
ii) Cihazlardaki y›pranma ve afl›nmalar sonucu oluflacak ifl
durmalar› dikkate al›nmaz.
d) Sigortal›n›n ifl durmas› hasar›n› azaltmak amac› ile
yapaca¤› ek masraflar ancak afla¤›da belirtilen özellikleri
içermesi kayd› ile teminata dahildir;
i) Bu Masraflar Sigortac›n›n hasardaki maliyetini azalmak
üzere yap›lm›fl olmal›d›r.
ii) Sigortal› bu masraflar› aç›k ve sarih olarak
tan›mlayabilmeli ve belgelendirmelidir.
iii) Ancak; bu ek masraflar sigortal›n›n beyan› ile sigorta
bedelini oluflturan hesaplardaki brüt kar›n afl›lmas› halinde afl›lan
miktar sigortac›n›n sorumlulu¤una dahil de¤ildir.
iv) Buna ilaveten, yap›lan ek masraflar›n ödenmifl olmas›
gereken tazminat miktar›ndan hasar azalt›c› ek masraflar›
düflüldükten sonra kalan bedelden fazla olmas› halinde aflan
k›s›m sigortac›n›n sorumlulu¤una dahil olmay›p, bu ek
masraflar›n sigortac›n›n acil talimatlar› ile yap›lm›fl olmas›
durumunda bu masraflar hasar olarak addedilirler.
e) Poliçede belirtilen muafiyet miktar› düflüldükten sonra
kalan miktar kadar hasar ödemesi yap›l›r.
Ayn› anda birden fazla maddi hasar sonucunda Sigortal›n›n ifl
durmas›na ba¤l› kâr kayb› olmas› durumu tek bir hasar olarak
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addedilir ve yaln›zca bir muafiyet miktar› düflülerek hasar
ödemesi yap›l›r.
f) ‹flgünü bafl›na azami tazminat miktar›, sigorta bedelinin
belirlenen y›ll›k iflgünü say›s›na bölünmesi ile hesaplan›r. Her bir
hasar için azami tazminat miktar› ise belirlenen azami günlük
tazminat miktar› ile ifl durmas›n›n gerçekleflti¤i gün say›s›n›n
çarp›lmas› ile bulunacak miktardan poliçede belirtilen muafiyet
miktar› ç›kar›larak hesaplan›r.
g) Seyyar ve tafl›nabilir cihazlar›n riziko mahalli d›fl›nda
kullan›mlar›na iliflkin teminat verilmifl olmas› durumunda,
tazminat poliçede yaz›l› ifl durmas› (Kar kayb›) sigorta bedelinin %
10’u ile s›n›rl›d›r.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller:
Afla¤›da belirtilen durumlar bu teminatta istisna olarak
addedilirler;
a. OF‹S‹M Sigortas› Bilgi formunda belirtilmeyen cihazlar
nedeniyle oluflacak durma hasarlar›,
b. Demirbafl ve dekorasyonun zararlar› neticesinde talep
edilecek ifl durmas› (Kar Kayb›) Hasarlar›,
c. Bölüm -1 Teminat D›fl›nda Kalan Haller madde-1’de yer
alan ekipmanlar nedeniyle oluflacak hasarlar,
d. De¤ifltirilebilir Data Media (Disket, Bant, Kompakt Disk,
tafl›nabilir bellek, flashdisk vb.) nedeniyle oluflacak ifl durmas›
hasarlar›
e. Bölüm -1 Teminat D›fl›nda Kalan Haller madde-2’de
belirtilen durumlar,
f. Poliçenin tanzim edildi¤i tarihte sigortal› veya onu temsil
eden taraflarca zaten var olan ve bilinen hata ve bozukluklar
nedeniyle oluflacak hasarlar,
g. Poliçede belirtilen riziko adresleri d›fl›ndaki kullan›mlar
esnas›nda oluflacak hasarlar neticesindeki ifl durmalar› (ancak bu
madde tafl›nabilir elektronik cihazlar klozunun al›nmas› halinde
geçersiz addedilecektir.)
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h. Kamu otoritesinin karar› sonucunda oluflmas› muhtemel ifl
durmalar›
i. Mamul, Yar› Mamul ve ham maddeler ile tüketim
malzemelerinin sebebiyet verece¤i her türlü ifl durmalar›,
j. Üretimden kalkm›fl parça ve malzemelerin sebebiyet
verece¤i ifl durmalar›,
k. Cihazlar›n yeniden tamir ve inflaat›n› gerektiren sermaye
darl›¤› nedeniyle oluflacak ifl durmalar›,
l. Sigortal› cihazlar›n servis,bak›m veya de¤ifliklikleri
esnas›ndaki gelifltirmeler
m. Sigortal› cihaz›n iflletim sistemi ile ilgisi olmayan datan›n
de¤iflikli¤i

I----------------------------I
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OF‹S‹M - ‹fl Yeri Yard›m Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesisat ‹flleri
Elektrik ‹flleri
Çilingir
‹flyerinde Kalan Kiflinin Kurtar›lmas›
Cam ‹flleri
T›bbi Dan›flma Hizmeti
‹flyerinde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle
Ortaya Ç›kan Seyahat Masraflar›n›n Karfl›lanmas›
Güvenlik Hizmeti
Acil mesajlar›n iletmesi
Profesyonel ‹flyeri Hizmetleri Organizasyonu
Hizmet Numaras› : 0-212-3686515

1. KAPSAM
Sigortal› sigorta primini ödedi¤inde veya ödemeyi kabul etti¤inde,
fiirket sigorta süresince oluflacak olaylar karfl›s›nda bu poliçe
kapsam›nda acil iflyeri yard›m hizmetlerini iflyerini korumak maksad›yla sa¤layacakt›r.
fiirket, afla¤›da tan›mlanan aç›klamalar, flartlar, istisnalar ve
ekonomik limitler çerçevesinde acil hizmetleri yerine getirmeye
çal›flacakt›r.
fiirket, poliçenin yürürlükte oldu¤u bir y›l süresince; poliçede
belirtilen limitler dahilinde malzeme ve iflçilik masraflar›n›
karfl›layacakt›r.
1.1 Tesisat ‹flleri
1.1.1 Müflteriye ait iflyeri içindeki s›hhi tesisat direkt iflyerine ait
su vanas›ndan bafllay›p musluklara (musluk, pisuvar musluklar›,
her türlü armatür vb. tesisat kapsam› d›fl›ndad›r) kadar ki k›sm›
kapsar.
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‹flyerinin iç s›hhi, sabit su tesisat›, kalorifer tesisat›, kanalizasyon
ve pis su tesisat›nda s›z›nt› veya k›r›lma olmas› durumunda fiirket,
bu tür tesisat›n flartlar›n›n böyle bir tamirat› mümkün k›ld›¤›
zaman daha ileri zarara karfl› iflyerini korumak için gerekli acil
tamiri yerine getirecek bir tesisatç›y› gönderecektir.
1.1.2 fiirket poliçenin yürürlükte oldu¤u bir y›l içinde azami üç
olay olmak kayd›yla her bir olay için poliçede belirtilen limit
s›n›r›na kadar acil tamir için gerekli ça¤›rma (iflçi ulafl›m masraf›),
malzeme ve iflçilik masraflar›n› karfl›layacakt›r.
Masraflar›n azami s›n›rlar› aflmas› durumunda do¤acak fark sigortal› taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
Her zaman tesisatç› tahmini tamir masraf›n› ilk önce müflteriye
direkt ve telefonla flirkete bildirecektir.
Sigortal› tahmini masraf› kabul eder etmez, gerekli doküman›
imzalayacak toplam masraf›n, poliçede belirtilen limit’e kadar
olan k›sm›n› flirket karfl›layacak, poliçede belirtilen limit’ni aflan
k›sm›n› sigortal› direk teknik servis eleman›na ödeyecektir.
1.1.3 ‹stisnalar
A) ‹flyeri içinde s›hhi tesisat, sabit su tesisat›, kalorifer
tesisat›, kanalizasyon ve pis su tesisat› d›fl›nda her türlü parçan›n
tamiri.
B) ‹flyerinin içerisinde her türlü kaçak, s›z›nt› ve ›slanmadan dolay› meydana gelen hasar›n tamiri, tesisat (tesisat veya
di¤er donan›mlar›n hasar› veya k›r›lmas›ndan kaynaklanm›fl olsa
bile).
C) Su borular›na ba¤l› her türlü elektrikli eflya, klima,
›s›t›c›lar, su ›s›t›c›lar›, s›hhi malzemenin de¤iflimi veya tamiri.
D) Sigortal›n›n veya üçüncü flah›slar›n taraflar›n mülkiyetlerinde hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat / donan›mdaki
hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortal›n›n bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir.
E) Kanalizasyon veya pis su tesisatlar›n›n t›kanmas›.
F) Sonradan ilave edilen s›va üzeri tesisat teminat d›fl›d›r.
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1.2 Elektrik ‹flleri
1.2.1 Müflteriye ait iflyeri içindeki elektrik tesisat, direkt iflyerine
ait elektrik sigortas›ndan bafllay›p elektrik anahtar›na (elektrik
anahtar›, priz , vb. hariç) kadar ki k›sm› kapsar. ‹flyerinde
meydana gelen k›sa devre iflyerinin d›fl›ndaki, iflyerine ait sayaç
veya kofra sigorta ve tesisat›n› etkilemesi durumunda teminat
alt›na al›n›r.
Müflteriye ait iflyerinin içerisinde, iflyerinin içinden kaynaklanan
elektrik tesisat›n›n bozulmas› veya hasar görüp çal›flamaz duruma
gelmesi halinde, firmam›z tesisat› çal›fl›r hale getirmek için
gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.
1.2.2 fiirket poliçenin yürürlükte oldu¤u bir y›l içinde azami üç
olay olmak kayd›yla her bir olay için poliçede belirtilen limit
s›n›r›na kadar acil tamir için gerekli ça¤›rma (iflçi ulafl›m masraf›),
malzeme ve iflçilik masraflar›n› karfl›layacakt›r. fiirket'in her bir
olay için sorumluluklar› bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde
belirtilmifltir.
1.2.3 ‹stisnalar
A) Elektrik anahtar›, lamba, ampul, floresan, duy ve priz
gibi elektrik tesisat›ndan ba¤›ms›z tesisatlar.
B) Elektrikle çal›flan ›s›t›c›, elektrikli eflyalar› veya her türlü
cihazdaki hasar›n tamiri.
C) ‹flyerinde veya binada topraklaman›n olmamas›ndan
veya yetersiz olmas›ndan kaynaklanan ar›za ve hasar›n tamiri.
D) Elektrik tesisat› çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat d›fl›d›r.
1.3 Çilingir ‹flleri
1.3.1 Herhangi kazai bir sebep veya h›rs›zl›k sonucu kilitlerdeki
hasara, anahtarlar›n çal›nmas› veya kaybedilmesine ba¤l› olarak
iflyerine girilememesi durumunda, fiirket bu tür tesisat›n
flartlar›n›n böyle bir tamirat› mümkün k›ld›¤› zaman, iflyerini daha
ileri hasar veya zarara karfl› korumak maksad›yla gerekli acil
tamir hizmetini yerine getirecek bir anahtarc› gönderecektir.
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1.3.2 fiirket poliçenin yürürlükte oldu¤u bir y›l içinde azami üç
olay olmak kayd›yla her bir olay için poliçede belirtilen limit
s›n›r›na kadar acil tamir için gerekli ça¤›rma (iflçi ulafl›m masraf›)
ve iflçilik masraflar›n› karfl›layacakt›r. fiirket'in her bir olay için
sorumluluklar› bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde belirtilmifltir.
1.3.3 E¤er yukar›da (1.3.1)'de bahsedilen baz› olaylardan dolay›
iflyerine girmek mümkün olmazsa, fiirket içerden d›flar›ya ç›kmas›
mümkün olmayan flah›slar›n kurtar›lmas› ile ilgili belirtilen limit
s›n›r›na kadar olan masraflar› da karfl›layacakt›r.
1.4 Cam ‹flleri
1.4.1 ‹flyerinin d›fl cephesinde bulunan camlar›n hasar görmesi
(k›r›lma veya çatlama) durumunda, fiirket hasar gören parçay›
eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karfl› iflyerini
korumak maksad›yla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek
bir camc› gönderecektir.
1.4.2 fiirket poliçenin yürürlükte oldu¤u bir y›l içinde azami üç
olay olmak kayd›yla her bir olay için poliçede belirtilen limit
s›n›r›na kadar acil tamir için gerekli ça¤›rma (iflçi ulafl›m masraf›),
malzeme ve iflçilik masraflar›n› karfl›layacakt›r. fiirket'in her bir
olay için sorumluluklar› bu poliçenin 1.1.2.nci bendinde
belirtilmifltir.
1.5 T›bbi Dan›flma Hizmeti
Sigortal›’n›n karfl›laflt›¤› sa¤l›k problemi konusunda fiirket T›bbi
Ekibi taraf›ndan bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, difl hekimi,
hastane ve teflhis merkezleri adresleri ve telefon numaralar›
bildirilir. Karfl›lafl›lan sa¤l›k problemi konusunda al›nmas›
gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tan› konmaz,
ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortal›
taraf›ndan karfl›lanacakt›r.
1.6 ‹flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya ç›kan
seyahat masraflar›n›n karfl›lanmas›
Sigortal›n›n çal›flmakta oldu¤u flirkette poliçe kapsam›na giren
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risklerin gerçekleflmesinin yan› s›ra, üst düzey yetkilinin vefat›, vb.
gibi beklenmedik olaylarda ‹flyerine acil olarak dönmesi
gerekti¤inde, fiirket Sigortal›n›n acilen ‹flyerine geri dönebilmesi
için (varsa mevcut biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu
yapar.
Bu menfaat, sadece, Sigortal›'n›n as›l seyahat için kullanm›fl
oldu¤u tafl›ma araçlar›n› acil dönüfl için kullanamad›¤› hallerde
mümkündür.
1.7 Güvenlik Hizmeti
‹flyerinde meydana gelen su basmas›, yang›n ve patlama sonucu
hasar durumunda, sigortal›n›n talebi ve flirketin onay› ile, iflyerini
koruma ve gözetim alt›na alma masraflar› fiirket taraf›ndan
karfl›lanacakt›r. ‹flyerinin güvenli¤i sa¤lan›ncaya kadar y›lda bir
kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir.
1.8 Acil Mesajlar›n ‹letilmesi
Sigortal›n›n talebi üzerine fiirket, yukar›daki maddeler
kapsam›ndaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajlar›n
iletilmesini sa¤layacakt›r.
2. AC‹L‹YET TER‹M‹
"Aciliyet" terimi hasar›n derhal tamiri ihtiyac› ve afla¤›da belirtilen
standartlara ba¤l›d›r.
2.1 Tesisat
Sigortal›n›n veya üçüncü flah›slar›n taraflar›n mülkiyetlerinde
hasara neden olan, iflyerine ait sabit tesisat / donan›mdaki hasar.
Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortal›n›n bölgesinde
olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir.
2.2 Elektrik
Hasar›n merkezi iflyerinin içinde bulundu¤u sürece, iflyeri elektrik
tesisat›n›n herhangi yerindeki elektrik kesintisi.
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2.3 Anahtar
Baflka hiçbir girifl yolunun olmamas› durumu, acil servis veya
anahtarc› müdahalesini gerektiren sigortal›n›n iflyerine giriflini
engelleyen her türlü risk.
2.4 Cam ‹flleri
Hasar›n her türlü üçüncü taraf sald›rgan hareketleri veya çevre
kazalar›na karfl› iflyerinin korunmas›n› zaafa düflürdü¤ü hallerde,
camlar›n veya pencere sistemine ait her türlü dikey cam yüzeyin
k›r›lmas›.
3. GENEL ‹ST‹SNALAR
1.Maddede bahsedilen özel istisnalar›n yan›nda, bu sigorta dolayl›
veya dolays›z olarak afla¤›da belirtilen hususlar›n sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararlar› kapsamaz.
1. Sigortal› taraf›ndan kas›tl› olarak meydana getirilen
hasarlar.Mücbir sebepler (do¤al felaketler), dolayl› veya dolays›z
savafl, iç savafl, silahl› çat›flma, ayaklanma, isyan, kargafla, grev,
toplum veya devlet nizam›n›n güvenli¤ini etkileyecek her türlü
ihtimalden dolay› meydana gelen hasarlar.
2. Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.
3. fiirketin ön onay› veya kabulu olmaks›z›n sigortal› taraf›ndan
yap›lan harcamalar.
4.D›fl etkenlerden dolay› meydana gelebilecek hasar durumu.
(Cam k›r›lmas› hariç)
5. Hukuki kurallara ve prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerin reddedilme hakk› sakl›d›r.
6.Mahalli mercilerin izin vermedi¤i müdahaleler.
7 .Ola¤and›fl› iklim koflullar›ndan dolay› hizmet aksamalar›.
8.fiirket, verdi¤i hizmetler ölçüsünde sorumludur. Hizmetlerin
haricinde, iflyerinde meydana gelen her türlü zarar ya da kay›p ya
da masraflardan sorumlu de¤ildir.
9. Sigortal› ad›na yap›lan tüm masraflar ve ödenen bedeller,
Sigortal›’n›n önceden onay› al›nmas› koflulu ile kendisinden tahsil
edilir.
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10. Kas›tl› olarak kendini yaralama ve Sigortal›’n›n bir suç olay›n›n
parças› olmas› sonucu do¤an olaylar.
11. Sigortal›n›n, nefsi müdafaa haricinde, bir kavgan›n parças›
olmas› sonucu meydana gelen olaylar.
12. Direkt ya da dolayl› olarak iyonizan radyasyondan do¤an veya
onun neden oldu¤u ya da katk›da bulundu¤u olaylar veya ayd›nlatma amaçl› kullan›lan nükleer yak›t veya radyoaktif toksik patlama
ile radyoaktiviteye maruz kal›nd›¤› durumlar veya herhangi bir
patlay›c› nükleer yap› ya da nükleer unsurdan do¤an di¤er
tehlikeler.
13. Geri ödeme talepleri
4. H‹ZMETLER‹N DÜZENLENMES‹
Sa¤lanan acil hizmetler, fiirket taraf›ndan yönlendirilecek hizmet
noktalar› veya profesyonel flirketler taraf›ndan yerine getirilecektir.
fiirket, her türlü makul kontrolü d›fl›ndaki hallerin veya hizmet
birimlerinin kendi kontrolleri d›fl›ndaki ola¤anüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meflgul
olmas› veya en yak›n yerde haz›r bulunamamalar›n›n sonucu
olarak, kendi nam›na yapt›r›m uygulayamayaca¤› hiçbir do¤rudan
hizmeti sa¤lamayacakt›r.
Bununla beraber, bu durumlarda, fiirket ilave sigorta
kapsam›ndan yararlanmak için fiirketin ön onay›n› alan sigortal›
taraf›ndan yap›lacak harcamalar› tazmin etmeye zorunlu
olacakt›r.
Böyle bir durumda fiirket her bir olay için madde 1'de belirtilen
azami tutara kadar olan harcamalar› geri ödeyecektir.
Tamamen, sa¤lanan hizmetler fiirket taraf›ndan bizzat
görevlendirilen flirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller
taraf›ndan yerine getirilmek zorundad›r, aksi takdirde sigortal›
oluflan masraflar› ödeyecektir.
fiirket hiçbir yard›m operasyonunda polis, sivil savunma, itfaiye
gibi resmi acil yard›m kurulufllar›n›n yapmas› gereken kurtarma
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hizmetine müdahale etmeyecek ve kendisini onlar›n yerine koymayacakt›r. Resmi veya özel flirket taraf›ndan bu hizmet verilse
de flirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.
Türkiye’nin altyap›sal eksiklikleri nedeniyle poliçe kapsam›ndaki
hizmetlerin verilememesinden veya herhangi bir gecikme
olmas›ndan fiirket sorumlu olmayacakt›r. fiirket, olay›n
gerçekleflti¤i ildeki yerel imkanlar dahilinde hizmetin verilmesinden sorumludur.
5. PROFESYONEL ‹fiYER‹ H‹ZMETLER‹ ORGAN‹ZASYONU
fiirket taraf›ndan yönlendirilecek ve kontrol edilecek, flirketler ve
profesyonellerin oluflturaca¤› bir hizmet a¤›, müflterinin talepleri
sonucu do¤acak tamirat ifllemlerini, bitirilene ve müflteri memnuniyeti sa¤lanana kadar yerine getirecektir.
Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum
için, fiirket Sigortal›’n›n iste¤i üzerine, afla¤›da belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde iflyerine gönderecek ve bilgi sa¤layacakt›r.
‹flyeri yard›m organizasyon hizmetlerinde ba¤lant› Tur Assist
taraf›ndan sa¤lanacak, al›nacak hizmetlerle ilgili masraflar
Sigortal› taraf›ndan ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden
hizmet al›p almamak Sigortal›’n›n iste¤ine ba¤l›d›r. Al›nan
hizmetlerle ilgili do¤abilecek sorunlardan hizmeti do¤rudan
sa¤layan servis birimi sorumlu olacakt›r.
Tur Assist, her türlü makul kontrolü d›fl›ndaki hallerin veya
hizmet birimlerinin kendi kontrolleri d›fl›ndaki ola¤anüstü,
öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen
meflgul olmas› veya en yak›n yerde haz›r bulunamamalar›n›n
sonucu olarak, kendi nam›na yapt›r›m uygulayamayaca¤› hiçbir
do¤rudan hizmeti sa¤lamayacakt›r.
Su / S›hhi Tesisat / Kalorifer Tesisat ‹flleri (Do¤algaz Tesisat›
hariç)
Su, s›hhi ve kalorifer tesisat›n›n (do¤algaz tesisat› hariç) tamiri
için hasar alan›n›n k›r›m›, at›m› ve tamirini kapsar.
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Fayans / Kalebodur
Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ›slak zeminlerin k›r›m›, at›m›
ve kapat›lma ifllerini kapsar.
Elektrik
Elektrik, telefon, bilgisayar hatlar› gibi iflleri kapsar.
Çelik/Ahflap/Alüminyum/PVC kap›-pencere-do¤rama tamir
‹flleri
Hasar gören çelik, ahflap, alüminyum ve pvc kap›, pencere,
kepenk, korkuluk vb ifllerin tamirini ve gerekiyorsa de¤iflim ifllerini kapsar.
Boya
Her türlü boya ve izolasyon ifllerini kapsar.
Cam
K›r›lan her türlü cam›n de¤ifltirilmesi ifllerini kapsar.
S›va / Duvar ‹flleri
S›va, beton, flap ve tu¤la-biriket türü duvar tamir ifllerini kapsar.
Alç›pan / Kartonpiyer ‹flleri
Alç›pan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi ifllerini kapsar.
Yer Döfleme Ahflap ‹flleri (Parke, Hal›fleks, Mineflo, Lambiri
Ahflap Kaplama vb.)
Her türlü parke, hal›fleks, mineflo, muflamba gibi yer kaplama
malzemelerinde ortaya ç›kacak hasar›n tamiri ve de¤iflimini kapsar. Hal› vb. eflyalar kapsam d›fl›d›r. Yer-Duvar lambri ahflap
kaplama, pencere ve kap› gibi ahflap ifllerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahflap eflya vb. parçalar›n tamiri
veya yeniden yap›lmas› kapsam d›fl›d›r.
PVC / Demir / Alüminyum Do¤rama ‹flleri
Kap›, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi k›s›mlar›n tamiri ve
yenilenmesini kapsar.
Tavan Kaplama / Asma Tavan ‹flleri (Taflyünü vb.)
Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya ç›kacak
tamir ve de¤ifltirme ifllerini kapsar.
Çat› / Dere tamir ‹flleri
Her türlü çat›da ortaya ç›kabilecek hasarlar›n tamirini veya direne
iflini yapan dere ve oluk tamiri ve bak›m›n› kapsar.
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6. B‹LG‹ ve ORGAN‹ZASYON SERV‹S‹
Bilgi ve organizasyon servislerinde ba¤lant› Tur Assist taraf›ndan
sa¤lanacak, al›nacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortal›
taraf›ndan ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet
al›p almamak Sigortal›’n›n iste¤ine ba¤l›d›r. Al›nan hizmetlerle
ilgili do¤abilecek sorunlardan hizmeti do¤rudan sa¤layan servis
birimi sorumlu olacakt›r.
1) Turistik Bilgiler
fiirket, Sigortal›’n›n iste¤i do¤rultusunda seyahatler, ülkeye girifl
ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük ifllemleri ve sa¤l›k koflullar›
hakk›nda bilgi sa¤layacakt›r. Seyahat acenteleri, turizm ofisleri,
turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize
ve pasaport ifllemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortal›’n›n talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakk›nda bilgi sa¤layacakt›r.
3) Sa¤l›k kurulufllar› ile ilgili bilgiler
Sigortal›’n›n talebi üzerine hastane, doktor, hemflire, nöbetçi
eczane ve ambulans flirketleri ile ilgili adres ve telefon numaralar› verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil
olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar
yap›lacakt›r.
4) Ulafl›m araçlar› ile ilgili bilgiler
Sigortal›’n›n talebi üzerine havayolu flirketleri, denizcilik iflletmeleri, karayolu flirketleri, yat iflletmeleri, demiryollar› seferleri,
rent a car (kiral›k araç) flirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile
ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili
mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap›lacakt›r.
5) Döviz kurlar› bilgileri
Sigortal›’n›n talebi üzerine son 5 y›la ait döviz kurlar› bilgileri verilecektir.
6) Restoranlar ve e¤lence merkezleri hakk›nda bilgi
Sigortal›’n›n talebi üzerine çeflitli restoran ve e¤lence merkezleri
hakk›nda adres ve telefon ile birlikte detayl› bilgi verilecek ve
mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yap›lacakt›r.
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7) Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortal›’n›n talebi üzerine farkl› türdeki konaklama imkanlar› ile
ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon
yap›lacakt›r.
8) Kültürel aktiviteler hakk›nda bilgi
Sigortal›’n›n talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda rezervasyon yap›lacakt›r.
9) Hayvan bak›m› ile ilgili bilgiler
Sigortal›’n›n talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bak›m› ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yap›lacakt›r.
10) Özel günler için organizasyon
Do¤um günü, y›ldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda
ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap›lacakt›r.
11)Yafll›lar ve çocuklar için bak›m hizmetleri
Sigortal›’n›n talebi üzerine yafll›lar ve çocuklar›n bak›m› ile ilgili
hizmet veren firmalar hakk›nda bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap›lacakt›r.
12) Tercüme hizmetleri
Tercüme bürolar› ve tercümanl›k hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek
ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yap›lacakt›r.
13) Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtd›fl› için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yap›lacakt›r.
14) Di¤er bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanl›klar, müsteflarl›klar, valilikler,
adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik flubeleri, bankalar,
bas›n kurulufllar›, dernekler, savc›l›klar, emniyet müdürlükleri,
gazeteler, haber ajanslar›, meslek odalar›, ifl ve iflçi bulma
müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
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7. ‹fiYER‹
Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde, ad› geçen sigorta flirketi
taraf›ndan teminat alt›na al›nm›fl, ‹fl yeri poliçesi kapsam›nda
olan, ticaret amaçl› kullan›lan, içinde yaflam standartlar›n›
sa¤layan yeterli imkanlar› içeren, konaklama amaçl› kullan›lan
hotel, motel vb. yerler haricinde dükkan, büro ve/veya
imalathaneler “‹fiYER‹” olarak an›lacakt›r.
8. OLAY
Tesisat/Elektrik ‹flleri için OLAY, poliçe flartlar› dahilinde
tan›mlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlam›na
gelmektedir. Bu hasara ba¤l› veya bu hasar›n sonucu olarak
tesisatta yap›lacak her bir tamirat farkl› bir olay olarak
de¤erlendirilecek ve ayr› bir dosya aç›lacakt›r.
Cam ‹flleri için OLAY, k›r›lan her bir yekpare cam›n tak›lmas›
anlam›na gelmektedir.
Çilingir ‹flleri için OLAY, her bir kilidin aç›lmas› anlam›na gelmektedir.
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