En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleĢmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan
menfaat sağlayacak diğer kiĢilere, yapacak sözleĢmeye iliĢkin hususlarda genel bilgi vermek
amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta SözleĢmelerinde Bilgilendirmeye
ĠliĢkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıĢtır.
A. SĠGORTACIYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1. SözleĢmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı :
Adresi
:
Tel & Faks no. :
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : MAPFRE GENEL SĠGORTA A.ġ. (http://www.mapfregenelsigorta.com)
Adresi

: YENĠġEHĠR MAH. IRMAK CAD. NO: 11 BEYOĞLU – ĠSTANBUL

Telefon

: (0212) 334 90 00; Faks: (0212) 334 90 19

B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde Sigortacı tarafından
verilecek Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel
ġartları ve Klozları ile Özel ġartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin,
poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi
kararlaĢtırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu baĢlamaz.
3. Ġleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peĢin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaĢtırıldığı hâllerde
(Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda
ihtar olmaksızın sözleĢme sona erer.
5. SözleĢmenin feshedilmesi hâlinde, kalan süreye isabet eden prim gün sayısı üzerinden
hesap edilerek sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim hesap
edilerek sigortacıya ödenir.
6. SözleĢmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleĢmesi durumunda
sigortacıya eksik veya yanlıĢ bilgi vermekten kaçınınız. Sigorta süresince verilen bilgilerde
herhangi bir değiĢiklik olması durumunda sigortacıyı gecikmeksizin acilen ve detaylı olarak
bu değiĢikliklerden haberdar ediniz. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı
eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
C.GENEL BĠLGĠLER
1. Bu sigortayla aĢağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:


Yangın, Yıldırım, Ġnfilak



Grev, Lokavt, KargaĢalık, Halk hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör



Dahili su



Duman



Fırtına



Yer kayması



Kar ağırlığı



TaĢıt Çarpması

o

Kara TaĢıtları çarpması

o
o

Deniz TaĢıtları çarpması
Hava TaĢıtları çarpması



Yakıt Sızması



Enkaz Kaldırma Masrafları*



Yangın Mali Mesuliyet *



Kira Kaybı *




ĠĢ Durması *
Alternatif iĢyeri ve taĢınma masrafları*

*Belirtilen teminatların limitleri ve özel şartları ile ilgili olarak poliçenizi ve poliçe ile birlikte tarafınıza verilen Genel Şartlar
Kitapçığını inceleyiniz.
2. Tarafların, sigorta genel Ģartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere rizikonun
özelliklerine uygun olarak özel Ģart kararlaĢtırabilme hakları vardır. Lütfen poliçe ve teklifiniz
üzerindeki özel Ģartları ve klozları dikkatle inceleyiniz.
3. Yukarıda C.1. maddesinde verilen teminatlar dıĢında, Yangın Sigortası Genel ġartları
kapsamında aĢağıda yazılı olan riziko/zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek Ģartıyla ek
sözleĢme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.


Deprem ve Yanardağ Püskürmesi



Sel ve Su Baskını



Hırsızlık


Cam ve Ayna Kırılması
Yangın Sigortası Genel ġartlarında belirtildiği üzere ek sözleĢme ile teminat kapsamına dahil
edilebilecek kıymetler:
AĢağıda sayılanlar Yangın Sigortası teminat kapsamı dıĢındadır. Ancak, sigorta bedellerinin
poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla Yangın Sigortası Genel ġartlarının aĢağıda yazılı maddeleri ek
sözleĢme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
3.1 Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler,
yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
3.2 Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.3 Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeĢit altın ve gümüĢ ve bunlardan
mamul ziynet eĢyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli
taĢ ve inciler ve benzerleri.
3.4 Deniz ve hava taĢıtları ile motorlu kara taĢıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.5 Emanet ve ariyet mallar.
3.8 Yangın ve infilak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek
sözleĢmeyle bu genel Ģartlara ve iliĢik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir.)
3.9 Sigorta sözleĢmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleĢmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluĢabilecek bütün zararlar.
Hırsızlık Sigortası Genel ġartlarında belirtildiği üzere ek sözleĢme ile teminat kapsamına dahil
edilebilecek kıymetler:
AĢağıda sayılanlar teminat kapsamı dıĢındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi
kaydıyla Hırsızlık Sigortası Genel ġartlarının aĢağıda yazılı maddeleri ek sözleĢme ile teminat kapsamı
içine alınabilirler.
3.1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo,
resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
3.2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
3.3. Sigorta sözleĢmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları
ile bunların yükleri,
3.4. ĠĢyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüĢ ve sair kıymetli maden
ile bunlardan mamul eĢya, mücevher, değerli taĢ, inci ve benzerleri,

3.6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalıĢanlarına ait olmayıp da sigorta
sözleĢmesinde gösterilen yerde bulunan mallar,
Hırsızlık Sigortası Genel ġartlarında belirtildiği üzere ek SözleĢme ile Teminat Kapsamına
Edilebilecek Haller :

Dahil

AĢağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara
teĢebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dıĢında olup Hırsızlık Sigortası Genel
ġartlarının aĢağıda yazılı maddeleri ancak ek sözleĢme yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler.
4.1. Sigorta söz1eĢmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla
kimse bulunmaması,
4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taĢınması ve bu
yerlerin dıĢındaki adreslerde tutulması,
4.3. Grev, lokavt, kargaĢalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
4.4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar
ağırlığı,
4.5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,
4.6. Kıyafet değiĢtirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar,
4.7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
Cam Kırılması Sigortası Genel ġartlarında belirtildiği üzere aksine sözleĢme yoksa aĢağıdaki haller
teminat kapsamı dıĢındadır:
2a) BaĢka bir sigorta ile temin edilmemiĢ olmak Ģartı ile yangından, yıldırımdan,
infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve
hasarlar,
2b) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inĢaat ve tadilat
dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,
2c) Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların
bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,
2d) Grev, lokavt, kargaĢalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
2e) 3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile
bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
4. Teminat dıĢı hâller için Yangın Sigortası Genel ġartlarına, Hırsızlık Sigortası
Genel ġartlarına ve Cam Kırılması Sigortası Genel ġartlarına bakınız.
5. Sigortalı talep etmesi durumunda bu sigorta poliçesi ile aĢağıda belirtilen diğer sigorta branĢlarını
da bu poliçe ile birlikte talep edebilir.


Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası



ĠĢveren Mali Mesuliyet Sigortası



3.ġahıs Mali Mesuliyet Sigortası



TaĢınan Para Sigortası



Emniyeti Suistimal Sigortası



Ferdi Kaza Sigortası



Elektronik Cihaz Sigortası



Makina Kırılması Sigortası
Bu branĢlar ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bilgilendirme formlarını talep ediniz

D. RĠZĠKONUN GERÇEKLEġMESĠ
1. Tazminat baĢvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliĢkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını
müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleĢmesi durumunda 5 (beĢ) iĢgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön
sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya baĢvuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Genel ġartlar ve poliçenizde belirtilen kapsam dahilinde rizikonun gerçekleĢmesi hâlinde,
tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel Ģartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren
sigortacıya aittir.
E. TAZMĠNAT
1. SözleĢmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eĢit olmasına dikkat
ediniz.
Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleĢmesi hâlinde
sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta
edilen kıymetin rayiç (gerçek) değeridir.
2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleĢtiği anda
belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleĢtiği anda sigortalı kıymetin rayiç
değeridir.
3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aĢkın sigorta söz
konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize karĢın, sigortacının azami sorumluluğu
poliçede yazılı olan rayiç değer üzerinden hesaplanacak olan tazminat tutarı ile sınırlıdır.
Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aĢan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
4. SözleĢmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düĢük
tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak
daha az tazminat öder.
5. Eksik ve aĢkın sigorta durumlarından oluĢabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkiĢi
vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta (mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
6. Rizikonun gerçekleĢmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı
vardır. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Hazine MüsteĢarlığı’nın internet
sitesinden (http://www.hazine.gov.tr) temin edilebilir.
F. TAZMĠNAT ÖDEME KURALLARI
1. Teklif / poliçede bir muafiyet belirlenmiĢse, bu muafiyet sigortalının sorumluluğunda olan
miktarı belirtmekte olup sigortalı tarafından karĢılanacaktır. Talep edilen tazminat miktarı teklif
/ poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir
tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
Akdedilecek sözleĢmede;
YANGIN SĠGORTASI
*

GLKHHKNH+Terör Teminatında; %100 Sigorta Bedelinin %20' si Sigortalı, %80' i
Sigortacı üzerinde kalacak Ģekilde MüĢterek Sigorta mevcuttur. Sigorta Bedelinin
Sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet
uygulanır.

*

Sel Veya Su Baskını ile ilgili hasarlarda 50.000-EUR ile sınırlı olmak kaydıyla;
Sigorta Bedeli üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

*

Deprem Teminatında; %100 Sigorta Bedelinin en az %20' si Sigortalı üzerinde kalacak
Ģekilde MüĢterek Sigorta mevcuttur. Meydana gelecek hasarlarda sigortalı bu oranla
hasara iĢtirak eder. Ayrıca hasarda, Sigorta Bedelinin Sigortacının sorumlu olduğu
kısım (%80) üzerinden en az %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Belirtilen Deprem muafiyet ve koasürans oranları, minimum oranlar olup bu oranlar talebiniz doğrultusunda
değiştirilebilir. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi için şirketimize başvurunuz.
2. Tam hasar durumunda tazminat;
O Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir. (mutabakatlı değer yapılmışsa)
Sigorta Bedelini aĢmamak kaydı ile Rizikonun gerçekleĢme anındaki rayiç değer esas alınarak
ödenecektir.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz Ģekilde sigortacıya ulaĢmasından itibaren azami 30 gün
içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat iĢlemleri tamamlanacaktır.
4. Sigortacı: Tahkim sistemine üye değildir.
G. ġĠKAYET VE BĠLGĠ TALEPLERĠ
1. Sigortaya iliĢkin her türlü bilgi talepleri ve Ģikayetler için aĢağıda yazılı adres ve telefonlara
baĢvuruda bulunulabilir. Sigortacı, baĢvurunun kendisine ulaĢmasından itibaren 15 iĢgünü
içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Adresi
Tel & Faks No.
E-mail
ĠletiĢim Formu

: YeniĢehir Mah. Irmak Cad. No: 11 Beyoğlu / ĠSTANBUL
: (0212) 334 90 00 (PBX); Faks: (0212) 334 90 19
: info@mapfregenelsigorta.com
: http://form.mapfregenelsigorta.com/iletisim/formlar/iletisim-formu.html

Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası

Sigortacı veya acentenin
kaşesi ve yetkilinin imzası

