
TEKNİK ŞARTNAME – EK 1

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL SARTLAR :

TEMİNATLAR:   DEPREM VE YANGIN 8 EK TEMİNAT KANUNİ LİMİTLER DIŞINDA MUAFİYETLER KABUL EDİLMEYECEKTİR .

EK TEMİNAT DAHİL :YANGIN, DEPREM, TERÖR, DAHİLİ SU, SEYLAP, HIRSIZLIK, KOMŞUVE KİRACI  MALİ MESULİYET, FIRTINA, 

DUMAN, ARAÇ ÇARPMASI, KAR AĞIRLIĞI, HAVA TAŞITI, YER KAYMASI,GIDA ZEHİRLENMESİ,TAŞORAN ,ALT KİRACI ,TABELA, 

ASANSÖR, YÜRÜYEN MERDİVEN,KASA TEMINATI,ENKAZ KALDIRMA,HAVA İTFAIYE VE AMBULANS,OTOPARK,CATI COKMESİ

DAHİLDİR. KİRALIK YAZICI, SUNUCU, FOTOKOPİ MAKİNALARI İÇİN DE SİGORTA KAPSAMINDADIR.

MUTABAKAT RAPORU DA YAPILACAKTIR.

SABİT KIYMET SİGORTASI KÜLTÜR

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN YERLER

Sigorta sözleşmesinde belirtilen yerler riziko adresi olarak kabul edilmiş olup , sigortalının faliyet 

gösterdiği veya menfaat alakası bulunan TC sınırları dahilindeki ilave adresler için aşağıdaki beyan 

edilmeyen adresler başlığı kapsamında sigortacının riziko adresini genişleteceği ancak bu uygulama dışında 

kalan adres genişletmelerinin bildirime  tabii olduğu peşinen kabul edilmiştir.

SİGORTA KONUSU KIYMETLER                                                                                                                                                                            

Sigortalıya ait, leasing kanalı ile satın aldığı, sigortalının menfaat alakası olan her türlü bina, muhteviyat, 

dekorasyon, makine, ekipman, tesisat(şehir şebekesinin bitiminden başlamak üzere su, elektrik, 

kanalizasyon, telefon, doğalgaz ile yeraltı tesasatları)demirbaş vb.sabit kıymet, plan, kalıp model (sigorta 

bedellerinin ayrıca verilmesi kaydı ile değerlendirilecektir.)(binaya ait boya, badana vb.değerler) çevre 

düzenlemeleri, peyzaj, su kuyuları, istinat ve çevre duvarları, sigortalının faaliyet alanı içindeki yollar, 

temeller,emtea ve Y.S.G.Ş. A.2(sigorta bedelinin kapsamı) maddesinde yer alan bütün değerler, alınış tarihi 

itibariyle ve ticaretin örf ve adetlerine göre, sigorta bedeli ve sigorta teminatına dahildir.

MAKİNA SİGORTA BEDELİ

İşbu poliçe ile temin edilen makinalara ait  makina kıymetleri  ödenmemiş olsa bile makinaların yeniden 

ithalatında, yeniden ödenmesi gereken door to door gümrük bedellerini ihtiva eder. Sigorta bedeli ve 

teminatına ; imalat vergileri, gümrük vergileri vb. gibi her türlü vergi dahildir. 

Henüz Monte Edilmemiş veya Depolarda Bekleyen Makine ve Tesisatlar ve Yedekleri 

Henüz monte edilmemis veya depolarda bekleyen makine tesisatlar yedekleri ve sarf malzemeleri  ile 

beraber sigorta bedeline dahil edilmiş olması şartıyla teminata dahil edilmiştir. 

SİGORTALI TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN ADRESLER

Sigortalı   tarafından  beyan  edilemeyen adreslerde ve/veya emanete bırakılan ve/veya nakliyat

sigortası  bitmiş gümrük  depolarında bulunan sigortalıya ait muhteviyat, beher adreste toplam

sigorta bedelinin % 10`a  kadar teminata dahildir.

*3.ŞAHIS MALI 

3.Şahıslara ait fakat sigortalının kanun veya bir sözleşme gereği sigorta ettirmekle yükümlü olduğu veya 

kendisine konsinye bırakılmış sabit kıymet ve emtea aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata 

dahil edilmiştir. 

Limit : Beher adreste toplam muhteviyat bedelinin % 10’una kadar. 

dahildir.

3.ŞAHIS MALLARI BEDELİ

"Faturası kesilmiş 3.Şahıs Malları için hasar anında faturayı sigortacıya ibraz edilmek şartıyla sigorta bedeli 

satış bedeli olarak değerlendirilecektir. 

Bu fatura hasar anından önce tanzim edilmek zorundadır."

Sigortalı tesislerde ve 5 km yakınındaki reklam panoları  uyarı levhaları billboard tabelalar ve antenler 

teminata dahildir.

Sadece bina teminatı olan poliçeler için geçerli olmak üzere ;bina demirbaş ,kapı,doğrama ,armatür ve 

diğer sabit tesisatlar ve dekorasyonları için herbir olayda azami 200.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla yıllık 

olarak bina sigorta bedelinin %10 'u oranında hırsızlık teminatı verilmiştir.

Herhangi bir hırsızlık olayında hırsızların neden olacağı yangın,infilak ve dahili su hasarları dahildir.

BİLATEFRİK ADRES NOTU :Sigorta bedellerinin birkaç adreste bilatefrik sigortalanması halinde 

deprem ,sel ve GLKHHKNH-Terör muafiyetleri adres bazındaki sigorta bedeli üzerinden uygulanacaktır.

SİGORTALIYA AİT MUHTEVİYATIN RİZİKO YERİ DIŞINDA GEÇİCİ OLARAK BULUNMASI

1 ) Poliçe teminatları Sigortalı muhteviyatın T.C. hudutları dahilinde geçici olarak  tamir, bakım, test, 

kontrol, depolama, fason üretim  vb. nedenlerle bulundugu adreslerde de aşağıda belirtilen limitle sigorta 

bedeli içinde geçerlidir.  

Limit : Beher adreste toplam muhteviyat bedelinin % 10’una kadar. 



2) Poliçe teminatları Sigortalı muhteviyatın T.C. hudutları dahilinde geçici olarak sergilenme amacıyla 

bulundugu adreslerde de ( sergi alanlarında) aşağıda belirtilen limitle geçerlidir. ( Toplam sigorta bedeli 

poliçe üzerinde belirtilmiş olan bedeldir.)

Limit : 1.000.000 USD

* EKSİK SİGORTA 

Yangın   sigorta  genel  şartlar A5 maddesi dahilinde sigorta sözlemesi kapsamında olabilecek

herhangi  bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleriyle sınırlı

olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasndaki fark

%20 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. 

YENİ YATIRIMLAR

Sigortalının  sigorta  poliçesi  kapsamındaki  mevcut tesislerine ilave olacak yeni yatırımlar,

sigorta  bedelinin   % 20`si  ile sigorta şirketine  bildirim  yaplmaksızın, ilave tarihinden

itibaren   poliçede  belirtilen  limitler  çerçevesinde otomatik   olarak kuvertür  altındadır.

Otomatik kuvertür 30 gün süreyle geçerlidir, sigortalı  bu süre içerisinde sigortacıyı detaylı

olarak yeni yatırım hakkında bilgilendirmekle yükümlü olup bedel  artışından doğan prim

farkı sigortalı tarafından ödenecektir.

Açıktaki muhteviyat teminat ve sigorta bedeli içinde  olup  herhangi bir hasarda ödenebilecek azami 

tazminat limiti 50.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

RAYİÇ BEDEL 

Sigorta bedeli aksi kararlaştırılmamışsa RAYİÇ  bedelidir , bunun dışındaki hususlar aşağıda belirlenmiştir. 

YENİYE GÖRE İKAME

"Yeniye göre ikame esası ile düzenlenmiş sigortalı ve sigortacı tarafından imzalanmış Mutabakatlı  Kıymet 

Takdir Raporu olması ve poliçelerin Mutabakatlı  Kıymet Takdir Raporunda yeralan yeniye göre ikame 

bedellerle düzenlenmiş olması halinde uygulanır.

YENİYE GÖRE İKAME KLOZU 

Bildirilen sigorta bedelleri ikame bedeli üzerinden hesaplanmış olup sigorta bedelinin, ikame bedeli olduğu 

kabul edilmiştir. İkame bedeli esası; hasar gören sigortalı sabit kıymetlerin, eskime payı düşülmeksizin 

hasar ödeme tarihindeki maliyetlerle aynı veya benzer kalite, kapasite, işlev ve teknolojiye sahip ancak 

kullanılmamış sabit kıymetlerle değiştirilmesi, onarılması veya tekrar inşaasını temin eder."

YENİ DEĞER

"Poliçede yeralan  sigorta bedellerinin  yeniye  ikame esası ile tespit edilmiş olduğu ve bunun poliçede 

belirtildiği ancak sigortalı ve sigortacı tarafından imzalanmış MKT bulunmadığı hallerde  uygulanır. 

 YENİ DEĞER KLOZU

Bina  ,  makine  ve  demirbaşların sigorta değeri poliçenin yapıldığı    tarihte  yenilerinin  bina  için  imal  , 

makine tesisat için tedarik       bedelidir.Kısmi  hasarlarda  gerek  bina  gerekse  makine  , tesisat demirbaş 

,dekorasyon  gibi  sabit  kıymetlerin  tazmin  değeri tespit edilirken eskime, aşınma , yıpranma ve 

kullanımından doğan bir indirim/tenzilat  yapılmaz . Tam  ziya  hasarlarda , bina, makine ve demirbaş’ın 

hasar tarihindeki    ikame değeri esas alınır. Bu değer ile piyasa rayiç değeri ( eskime ,  aşınma  , yıpranma 

ve kullanımdan doğan indirimler yapılmak suretiyle  bulunan  değer  )  arasında %30 dan az fark bulunması 

durumunda hasar  tazminatı  hasar  tarihindeki  ikame  değeri  üzerinden denir , ancak       ikame  değeri  

ile  piyasa  rayiç değeri arasında %30’un üzerinde bir  fark  olması  durumunda sigortacının azami 

sorumluluğu  rayiç bedelin       %30 arttırılması ile bulunan değer olacaktır .   Ancak  her  halükarda  

sigortacının  sorumluluğu  poliçede belirtilen   sigorta bedelleri ile sınırlıdır.  Sigortalı  ancak  onarımının  

yapıldığı veya hasarlı kısmın yenisiyle  ikame edildiğini tevsik ettiği takdirde tazminata hak kazanır."

"İKAZ

   1 - Yeni değer klozu sadece binalara ( yeniden inşaası mümkün   olmayanlar hariç) , sabit makinelere

 ( elektrik ve  elektronik makine ve motorları hariç ) demirbaşlara ve ev eşyalarına uygulanır. 

    2  -  Sigortacının  Yangın  Sigortası  Genel  Şartları  ve  Hükümleriçerçevesinde  eksik sigorta ve 

sovtajdan kaynaklanan tenzilat hakları saklı olmak kaydı ile işbu kloz düzenlenmiştir"

SİGORTA BEDELİ İÇİNDE KDV

"Sigorta bedelleri KDV dahil bildirilmisse, hasarlar KDV dahil ödenecektir. 

KDV KLOZU 

Bu poliçe poliçeden doğan  hasar tazminatlarının KDV li olarak ödenmesi şartı ile tanzim edilmiştir 

;Hasara konu değerlerin,  işletme tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk 

etmiş ve ödenmiş KDV tutarının ,sigorta konusu hasar nedeniyle  KDV kanunun  30./c maddesi  

kapsamında  olması ve KDV indirimine konu edilememesi  veya KDV indirimine  konu edildiği taktirde bu 

hususun beyan edilerek Vergi Dairesine iade edildiğinin  belgeler ile  doğrulanması halinde Sigorta Şirketi 

adına kesilecek bir Yansıtma Faturası ile indirilemeyen KDV nin ödeneceği konusunda  mutabık 

kalınmıştır. Sigorta bedelinin , KDV li sigorta değerinin altında kalması halinde eksik sigorta 

uygulanacağı, ve bu kloz kapsamında yapılacak değerlendirme için sigortalı , sigortacının talep edeceği   

tüm mali kayıtlarını ibraz edeceğini peşinen kabul eder.  "



* Personele ve ziyaretçilere ait özel eşyalar teminata dahildir.(5.000 TL limit ile )

* Tesis içi taşımalar, yangın ve nakliyat ICC A All Risk şartları ile teminata dahil edilmiştir.

SİGORTALI GRUP/KARDEŞ ŞİRKETLERİNE RÜCU
Sigortalının grup / kardeş şirketlerine, iştirak, bağlı şirket veya bunların yan kuruluşlarına rücu edilmeyecektir.

OTOMATİK İKAME KLOZU
" İşbu poliçede yazılı teminatlar dolayısıyla bir hasarın tahakkuku halinde, ödenecek tazminat miktarı
 (aksine bir talep yok ise) hasar tarihinden itibaren otomatik olarak sigortalı meblağa ilave edilecektir. 

kesin tazminatın belirlenmesine takiben ilgili primi ödemekle yükümlüdür.

OTOMATİK VADE UZATMA KLOZU

Taraflar gerek görürse işbu poliçenin vadesi gün esaslı ( pro-rata)  prim ile vade bitiminden itibaren 

brokerin yazılı talebi ile 30 gün uzatılabilecektir.

HASAR SONRASI MİMARLIK,MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK MASRAFLARI

"Poliçe teminatına giren olası bir hasarda, yıkılmış veya hasarlanmış sigortalı binaların tamiratı ve/veya 

yeniden inşaası için gerekli mimarlık, mühendislik ve danışmanlık masrafları ve/veya ücretleri aşağıda 

belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. "

Limit : Hasarın 100.000 EUR

* ELEKTRİK HASARLARI

"Elektrik üretim merkezleri ve dağıtım şebekelerinde atmosferik elektriğin normal veya anormal bir elektrik 

ve manyetik akımlarının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik ve elektronik cihazlarına, 

dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleriyle, teferruatına doğrudan doğruya veya bil vasıta 

verebileceği maddi zararlar teminata dahil edilmiştir. Sigortanın geçerli olabilmesi için;  Elektrik makina 

motorlarının topraklama ve emniyet tertibatının, yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde yapılmış 

olması,Tesisin usulüne uygun olarak paratonerlerle teçhiz edilmiş bulunması şarttır.

Teminat Dışında Kalan Haller  ;   Her çeşit  elektrik lambaları, sigortaları, elektronik tüpler Eskimeden ve 

makine kırılmasından veya herhangi bir mekanik işleyişten kaynaklanan  hasarlar ile dağıtım şebekeleri ve  

hidrolik cihazların maruz  kalacakları parçalanma, kırılma ve çatlama hasarları. "

Limit : Bu teminat limitsiz verilmektedir.

Olay başı 250.000 TL Yıllık 1.000.000 TL

*İÇE ÇÖKME 

"Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan 

olan hasarlar teminata dahil edilmiştir.

"İstisnalar: 

Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya 

çürüme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlarında kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede 

doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici 

bozulmalardan mütevellit ziya ve hasarlar,

Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasarın giderilmeden makinenin kullanılması neticesinden mütevellit ziya 

ve hasarlar."

Limit : Bu teminat limitsiz verilmektedir.

Muafiyet: USD 250

ARIZI İNŞAAT İŞLERİ

1) Arızi inşaat işleri nedeniyle poliçenin teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda 

sigortalı değerlerde yaşanabilecek hasarlar  sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Bu genişletme limitsiz dahil edilmiştir. 

2) Arızi inşaat işleri nedeniyle poliçenin teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda arızi 

inşaata konu  değerlerde yaşanabilecek hasarlar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata 

dahil edilmiştir. 

Limit : Olay başı ve poliçe döneminde azami 250.000 usd

TAŞIT ÇARPMASI

"Sigortalı ve/veya personelinin araç ile çarparak sigortalı kıymetlere verdikleri zararlar (zarar verilen 

sigortalı varlık tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla) teminata dahil edilmiştir. "

KAZILAR NEDENİYLE MEYDANA GELEN YER KAYMASI

Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden 

doğan zararlar aşağıda belirtilen limitle  sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir

SİGORTA ÇALIŞANLARININ MALLARI

1) Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, sigortalı çalışanının stajyerlerinin ve ziyaretcilerinin 

mallarının(çanta, eşya, cep telefonu vb.)policede teminat altına alınmış risklerden birinin gerceklesmesi 

nedeniyle ugradigi zararlar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit :  Olay başı 25.000 TL poliçe döneminde azami 50.000TL 

2) Sigortalının poliçede belirtilen riziko adreslerinde, sigortalı çalışanının mallarının(çanta, eşya, cep 

telefonu vb)bilinmeyen bir sebeple ugradigi zararlar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata 

dahil edilmiştir.  



Limit : Kişi başı 250 TLOlay başı 1.000 TL poliçe döneminde azami 2.000TL

ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI

Poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi nedeniyle sigortalının iş yaptığı mekanın kullanılamaz hale 

gelmesinden kaynaklı olarak sigortalının kiracı ve/veya şagil ve/veya malik sıfatıyla yapmak zorunda 

kalacağı alternatif işyeri masrafları  sigorta bedeliNİN %15 'i teminata dahildir.

ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI KLOZU 

Alternatif İşyeri Masrafları, kar kaybı sigortasının olmadığı durumlarda geçerlidir. Poliçede belirtilen 

risklerin gerçekleşmesi nedeniyle sigortalının iş yaptığı mekanın kullanılamaz hale gelmesinden kaynaklı 

olarak sigortalının kiracı ve/veya şagil ve/veya malik sıfatıyla yapmak zorunda kalacağı alternatif işyeri 

masrafları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. "

İŞ DURMASI (PRİMLİ TEMİNAT)

"İş Durması, Ticari faaliyetin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 7 günden 

fazla bir süreyle tamamen durması halinde iş durmasında kaynaklanan oluşabilecek zararlar  tazminat 

olarak ödenir.  Sigorta bedeli 5,000,000.-TL’a kadar olan işlerde   aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli 

içinde teminata dahil edilmiştir.  (  5,000,000.-TL üzeri için kar kaybı teminatı alınmalıdır.)

İŞ DURMASI KLOZU

Yangın sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı  olmak koşuluyla,  sigortalı  yerde  Yangın ve ek  

teminatlar  ile deprem  ve   glkhhknhterör  tehlikesinin   gerçekleşmesi  sonucu ticari  faaliyetin  tamamen   

durması  halinde İş Durması tazminatı ödenir.

İş durmasında Tazminat Süresi 12 aydır.

Yangın, ek  teminatlar ve  glk.hh.knh.terör rizikolarının  gerçekleşmesi sonucu oluşan  iş durması hasarında 

7 gün muafiyet uygulanır.

Deprem  rizikosunun  gerçekleşmesi  sonucu  oluşan iş durması hasarlarında 14 gün muafiyet uygulanır."

Limit : Sigortalıya ödenecek maddi hasar bedelinin %10'u .

HASARDA ÖZEL DEKORASYONLU İŞLER UYGULAMASI

Dekorasyonu özel kabul edilen sigortalılarda, sigorta bedeli içerisinde belirtilmiş olmak ve belgelenmek 

kaydı ile hasara konu dekorasyonu gerçekleştiren firmaların veya hasara konu dekorasyonu gerçekleştiren 

kendi firma mimarlarının teklifleri geçerli olacaktır.

İZOLASYON HASARLARI

" İZOLASYON EKSİKLİĞİ KLOZU

Poliçe vadesi  içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği  ve/veya kaybı  nedeniyle yağmur ve kar

sularının   binanın  dış cephe veya terasından ya da pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından)

sızması ve/veya  girmesi   nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni

ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden  kaynaklanan  boya  badana vb onarım  masrafları 

aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.

Bu kloz  dış  cephe   boya  ve   kaplamaları   yapılmamış   binalar ve  dış  cephe  boya  ,  kaplama

işlemlerinin  devam ettiği  binalar   için  uygulanmaz  ve  bu binalarda   meydana   gelen izolasyon

yetersizliği veya kaybı nedeni ile oluşan hasar talepleri ödenmez. "

Limit   Olay başı 25.000 TL poliçe döneminde azami 50.000 TL

YAKIT SIZINTISI HASARLARI

"YAKIT SIZINTISI HASARLARI KLOZU

Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta poliçe kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi

sonucu  tanktan sızan veya borulardan yakıtın kaybı ile akma ve sızmaların   sigortalı   kıymetlerde

doğrudan neden olacağı maddi zararlar  aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.

Limit    100.000 TL

HASARIN AZALTILMASI/ENGELLENMESİ

1) Hasarın büyümesine yönelik tedbirler sebebi ile meydana gelebilecek masraflar teminata    dahil    

edilmiştir.

Limitsiz dahildir.

2) Oluşabilecek potansiyel bir  hasarın engellenmesine yönelik tedbirler sebebi ile meydana gelebilecek 

hasarlar aşağıda belirtilen limitle teminata    dahil    edilmiştir. Sigortacının ön mutabakatının alınmış 

olması esastır .

Limit  Olay başı 2.500 usd poliçe döneminde azami 5.000 USD

SPRİNKLER SIZINTISI HASARLARI

"SPRINKLER SIZINTISI TEMİNATI KLOZU

Yangın Sigortası  Genel  Şartları ve Poliçede yazılı hükümler ve istisnalar saklı kalmak kaydıyla bu

kloz ile  sprinkler  hasarları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Otomatik  Sprinkler  Sistemi, Sprinklerin hortum ve boruları, su tankı, pompası, baş kısmı, valfleri

tertibatı ve yangın koruması amacıyla bu sisteme bağlı ve /veya onun  bir  parçası diğer bağlantılar



ve yine bu sisteme  bağlı ve bu  sistemden beslenen hidrantlar, yangın dolapları,  otomatik  olmayan

sprinkler sistemleridir.

Teminat Sprinklerin sızıntısı nedeniyle sigortalı mallara verilecek doğrudan hasarı teminat altına alır.

Sprinklerin Sızıntısı, poliçede belirtilen sigorta   konusu  mallara  zarar verecek şekilde otomatik

sprinkler sisteminden su boşalması ya da su akıntısının meydana gelmesidir.

Otomatik Sprinkler Sistemine  bağlı ve/veya bu sistemin bir parçası  olan su

tankının düşmesi ya da çökmesi  sonucu sigortalı malların  uğradığı  doğrudan  hasarlar Sprinkler

sızıntısı hasarı olarak değerlendirilir.

Sprinkler Hasarları sonucu oluşacak Kiracı  Mali   Mesuliyet  teminata dahildir. 

İstisnalar:

Buhar kazanlarında  meydana  gelen hasarlar, 

Sigortalı Mahalin boş kalması ve/veya boş bırakılması halinde oluşacak hasarlar, 

Test ve deneme sırasında meydana gelen hasarlar

İnşaat ve tadilat sırasında meydana gelen hasarlar

Sprinkler sisteminin tamiri ya da değiştirilmesi ya da sistemin  kurulması ile ilgili yapılan tesisat

çalışmalarının  başlamasını takiben   15 gün  içinde meydana gelecek   hasarlar,  

ÇEVRE KİRLENMESİ

 Yangın Genel şartları A3-9 maddesi gereği Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların 

gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle 

oluşabilecek zararlar aşağıdaki limitle teminata dahil edilmiştir.

Limit :  Olay başı 100.000.- USD poliçe döneminde azami 200.000.- USD

HASAR SONRASI İMHASI GEREKEN SİGORTA DEĞERLERİ

Hasar neticesinde zorunlu olarak imhası sözkonusu olan sigorta değerleri için imha masrafları dahildir.

DOLU

Fırtına ile beraber olsun veya olmasın dolu veya dolu fırtınası sonucu sigortalı  şeylerde doğrudan doğruya 

meydana gelecek zararlar aşağıdaki limitle teminata dahil edilmiştir.

Limit :  olay başı ve poliçe döneminde azami 250.000 usd 

 Muafiyet :  Olay başı 250.000 TLYıllık toplam 1.000.000 TL

CAM TEMİNATI:

Dikey, yatay, bombeli camlar ve aynalar dahil olup, Cam Kırılmasına karşı sigorta genel şartları

2.A : Yangın, yıldırım, infilak ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve 

hasarlar teminata dahildir.

2.B : Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule 

gelen ziya ve hasarlar teminata dahildir.

2.C : Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule 

gelen ziya ve hasarlar teminata dahildir.

2.D : Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin 

sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar teminata dahildir.

2.E : Terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerdem doğan sabotaj ile bunları 

önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdehaleler sonucunda 

meydana gelen zararlar teminata dahildir.

*EK TEMİNATLAR

Dahili  su,  Duman,  Fırtına, Kar  Ağırlığı , Yer Kayması(sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle  

meydana gelen, yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar dahil),Kara Hava Taşıtları Çarpması,

Enkaz Kaldırma Masrafları, Sel ve Su Baskını, Dolu nedeniyle meydana gelecek zararlar teminata dahildir.

*SEL SU BASKINI MUAFİYETİ KLOZU

Sel ,su baskını teminatında, hasar olması haline uygulanacak asgari muafiyet

sigorta bedelinin %2`si olup ,azami 50,000 EUR ile sınırlıdır ve bu muafiyet ;

a ) bina sabit tesisat ve dekorasyon b ) emtea c ) makine techizat demirbaş ve diğer tesisat

gruplarının herbiri ayrı ayrı uygulanacaktır.

*ENKAZ KALDIRMA KLOZU:

Poliçede  belirtilen  Yangın  ve ek teminatlarına  bağlı hasarlar ile  ilgili olarak yapılması

gereken  yerinden kaldırma, sökme  ve  yıkım  masrafları  bina veya muhteviyata ilişkin sigorta

bedelleri toplamının %4`üne kadar teminat altındadır.

*DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESI  TEMINATI KLOZU

Bu sigorta poliçesine Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı dahil edilmiş olup, sigorta  konusu

edilen  kısımlar için  uygulanacak  muafiyet ve  müşterek sigorta(koasürans) oranlarına  ilişkin

klozlar aşağıdaki gibidir:

1-Muafiyet uygulaması açısından her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

2-Yangn  Poliçesi  Genel Şartlar ve  Deprem  ve  Yanardağ Püskürmesi Teminat Kloz  hükümleri zorunlu muafiyet



saklı kalmak kaydıyla; Deprem  ve Yanardağ Püskürmesi  Sigortası % 100 sigorta bedelinin % 20`si

sigortalı üzerinde kalmak kaydyla sigortalıyla  müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.Sigortalı

üzerinde  tutmayı  kabul  ettiği kısmı  tekrar  sigorta  ettiremez. Sigortalı, meydana  gelecek

hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak  eder.

Bina, emtea, demirbaş gruplarının her biri için  sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden % 2

oranında tenzili muafiyet her  bir grup  için ayrı ayrı uygulanr. Sigortacı hasarın bu muafiyet

miktarını aşan kısmından sorumludur.

*GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HAREKETLERI, KÖTÜ NIYETLI HAREKETLER VE TERÖR KLOZU:

Bu  sigorta % 100 sigorta bedelinin % 20`si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta

şeklinde yapılmış olup,ayrıca,herbir hasarda,aynı sigortalıya ait veya aynı  riziko adresindeki

sigorta teminatının bina ve muhteviyat( emtea, makine ve teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat ) zorunlu muafiyet

veya  birden  fazla bina  ve muhteviyat  kapsaması halinde, bilumum a) bina, sabit  tesisat ve

dekorasyon b)emtea c)makina teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının  herbirinin toplam

sigorta  bedelleri ( sigortacının sorumlu olduğu 80 oranındaki kısım ) üzerinden  %2 oranında

bulunacak  bir  tenzili muafiyet, bu  gruplarIn  herbiri  için  ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı,

hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.

* FİZİKİ ZARARLAR ( ALL RISKS) TEMİNATI:
fiziki zararlar teminatı olay başına 500.000 tl   ve yıllık 1.000.000.tl ile limitli olup, 

herbir hasarda 100 tl muafiyet uygulanır. Mermer ve Granit Çatlamaları teminata dahildir.

YANGIN MALİ SORUMLULUK

"Yangın  Mali Sorumluluk, Sigortalı olan; Kiracının Mal Sahibine ve Komşulara Karşı veya  Mal 

Sahibinin Komşulara ve Kiracılara Karşı Y.S.G.Ş. A.3/8 Maddesi dahilinde Yangın, İnfilak, dahili su, 

duman, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm risklerinin meydana gelmesi sonucu 

doğan kanuni sorumluluğu teminata dahil edilmiştir. "

Limit : Poliçede belirtilen limitler ile verilir. 

MAKİNE KIRILMASI

BİLDİRİMİ ATLANMIŞ CİHAZLAR

Sigortalı uhdesinde bulunan ve listede detay bildirilmeyen makinalar sigorta bedelinintamamı uzerınde , 

sigortalı 3 ay içerisinde Sigorta Şirketine bildirecek ve gerekli prim tahsilatı yapılacaktır. 

SERİ VASITALARLA YAPILAN NAKLİYE MASRAFLARI,FAZLA MESAİ TATİL GÜNLERİ ÜCRET VE ZAMLARI

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en 

erken yapılmasını sağlayacak mutat vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla 

mesai ve tatil günleri ücreti ve zamları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil 

edilmiştir. 

Limit : Hasarın % 10 u max 100.000 USD

DEPREM  

Yangın poliçesi içinde alınmadığı sürece depremin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar MK poliçesinde 

teminat alınmış ve primi alınmışsa teminata dahildir.

GREV,LOKAVT,HALK HAREKETLERİ VE TERÖR

Yangın poliçesi içinde alınmadığı sürece Grev, lokavt, kargaşalık, terör  ve halk hareketlerinin ve bunların 

gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar MK poliçesinde teminat 

alınmış ve primi alınmışsa teminata dahildir

FİZİKİ İNFİLAK

Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar teminata dahil edilmiştir. (Fiziki infilaktan maksat; 

basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen 

kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve 

böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır.)

TEMEL  VE KAİDELER

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya 

ve hasarlar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit : Sigorta bedelinin % 10 

YENİYE GÖRE İKAME

"2 yaşına kadar olan makinalarda ; belirtilen sigorta bedellerinin yeniye göre ikame bedelleri olması 

halinde tam hasarda eskime ( amortisman ) uygulaması olmadan yeniye göre ikame bedelleri üzerinden 

ödeme yapılacak model piyasada yoksa bir üst modeli ile tazmin olacaktır. 

ARIZALANAN BİR PARÇANIN PİYASADAN TEMİN EDİLEMEMESİ

Arızalanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi neticesinde cihazın kullanılamaz duruma gelmesi 

halinde, tazminat bedeli cihaz bedeli olarak ödenecektir. 

ARTAN İŞ VE ÇALIŞMA MASRAFLARI 100.000 USD ile teminata dahildir.

KALIP HASARLARI

Makine kırılması hasarlarında kalıp hasarları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit : Sigorta bedelinin % 10 u azami olay başı ve yıllık 25.000 usd 



KARA TAŞITLARINA YAPILACAK YÜKLEME/BOŞALTMA İŞLEMLERİ SIRASINDA 

OLUŞACAK HASARLAR

Makinaların kara taşıtlarına yapılacak yükleme/boşaltma işlemleri sırasında oluşacak hasarlar aşağıda 

belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.  (hasar makinenin nakliyat poliçesi ile 

teminat altına alınmış ise  nakliyat poliçesi öncelikli olarak devreye girecektir.)

Limit : Sigorta bedelinin % 10’u  maksimum 100.000.-USD 

Muafiyet : Herbir hasarda hasarın %10’u muafiyet uygulanır. 

ELEKTRONİK AKSAM

Makinelerin elektronik aksamı Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminata dahildir.

BİLATEFRİK ADRES NOTU :Sigorta bedellerinin birkaç adreste bilatefrik sigortalanması halinde deprem 

,sel ve GLKHHKNH-Terör muafiyetleri adres bazındaki sigorta bedeli üzerinden uygulanacaktır.

YILDIRIMIN YARATACAĞI DOLAYLI HASARLAR

Yıldırımın yaratacağı dolaylı hasarlar nedeniyle oluşan makine kırılması hasarları  teminata dahil edilmiştir.  

ÜRETİMDEKİ EMTEA

Üretimdeki emtea aşağıda belirtilen kloz ve limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.  

"ÜRETİMDEKİ EMTEA TEMİNAT KLOZU

Makine kırılması teminatındaki bir hasar esnasında hasara konu makinada üretim prosesinde bulunan 

emteanın bu nedenle uğradığı zararlar teminata dahil edilmiştir."

Limit : Sigorta bedelinin % 10’u  maksimum 100.000.-USD 

YAŞ SINIRI 15 YAŞ  

Sigortalı tesisteki tüm cihazların sigortalanması ve detaylı cihaz listesinin tarafımıza gönderilmesi şartı 

ile,teklifte belirtilmesi kaydıyla toplam sigorta bedelinin %20 si zikredilmeyenler başlığı altında liste 

sonuna eklenecek ve bu meblağ üzerinden poliçe fiyatı ile prim hesaplanarak bu cihazların teminatsız 

kalmaması sağlanacak.

SİGORTA BEDELİ İÇİNDE KDV

"Sigorta bedelleri KDV dahil bildirilmisse, hasarlar KDV dahil ödenecektir. 

KDV KLOZU 

Bu poliçe poliçeden doğan  hasar tazminatlarının KDV li olarak ödenmesi şartı ile tanzim edilmiştir 

;Hasara konu değerlerin,  işletme tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk 

etmiş ve ödenmiş KDV tutarının ,sigorta konusu hasar nedeniyle  KDV kanunun  30./c maddesi  

kapsamında  olması ve KDV indirimine konu edilememesi  veya KDV indirimine  konu edildiği taktirde bu 

hususun beyan edilerek Vergi Dairesine iade edildiğinin  belgeler ile  doğrulanması halinde Sigorta Şirketi 

adına kesilecek bir Yansıtma Faturası ile indirilemeyen KDV nin ödeneceği konusunda  mutabık 

kalınmıştır. Sigorta bedelinin , KDV li sigorta değerinin altında kalması halinde eksik sigorta 

uygulanacağı, ve bu kloz kapsamında yapılacak değerlendirme için sigortalı , sigortacının talep edeceği   

tüm mali kayıtlarını ibraz edeceğini peşinen kabul eder.  "

HAREKETLİ MAKİNALAR

RİZİKO ADRESİ DIŞINDA KULLANIM

Hareketli makinaların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım,bakım ve onarımı için 

bulundurulması  sırasındaki ziya ve hasarları dahildir. 

"Hareketli makine teminatı bir inşaat projesi için verilmiş ise bu proje dışındaki kullanımlarda bu 

genişletme geçersizdir."

Kiraya verilme halinde bu genişletme geçersizdir.

Müteharrik makineler için -geniş kasko- çarpma, çarpışma, devrilme yuvarlanma, raydan çıkma, düşme( 

harici darbe) hırsızlık terör deprem sel yangın yıldırım infilak hasarları teminat altındadır

NAKLİYE ESNASINDAKİ HASARLAR

Hareketli makinaların nakliye sırasındaki ziya ve hasarları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde 

teminata dahil edilmiştir. 

ELEKTRONİK CİHAZ

EKSİK SİGORTA/EKSİK LİSTE

Sigortalı uhdesinde bulunan ve poliçe sigorta bedeli içinde belrtilmemiş ya da listesine eklenmemiş 

elektronik cihazlar sigorta bedelinin %20’una kadar teminat dahildir

SERİ VASITALARLA YAPILAN NAKLİYE MASRAFLARI,FAZLA MESAİ TATİL GÜNLERİ ÜCRET VE ZAMLARI

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en 

erken yapılmasını sağlayacak mutat vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla 

mesai ve tatil günleri ücreti ve zamları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil 

edilmiştir. 

Limit : Hasarın % 10 u max 100.000 USD



Sigortalı tesisteki tüm cihazların sigortalanması ve detaylı cihaz listesinin tarafımıza gönderilmesi şartı 

ile,teklifte belirtilmesi kaydıyla toplam sigorta bedelinin %20 si zikredilmeyenler başlığı altında liste 

sonuna eklenecek ve bu meblağ üzerinden poliçe fiyatı ile prim hesaplanarak bu cihazların teminatsız 

kalmaması sağlanacak.

DEPREM

"Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları teminata dahil edilmiştir.

GREV,LOKAVT,HALK HAREKETLERİ VE TERÖR

Grev, lokavt, halk hareketleri, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu 

bütün ziya ve hasarlar teminata dahil edilmiştir. 

MANYETİK DİSK,BANT VB HASARLARI

Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgilerin yeniden yükleme masrafları ile manyetik 

disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri dış bilgi ortamının fiziki hasarlar sonucu uğradığı kayıp ve 

hasarlar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit : Olay başı ve poliçe döneminde azami 25.000 TL

ALTERNATİF EC KULLANIMINDAN DOĞAN İŞ VE ÇALIŞMA MASRAFLARI

"Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir 

kıymetin kullanılmasından doğan iş ve çalışma masrafları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde 

teminata dahil edilmiştir. 

Limit : 100.000 USD

MUAFİYET UYGULANMAYAN RİSKLER

Yangın, duman, infilak, sel su baskını, dahili su, kar ağırlığı, fırtına, yer kayması, kara-hava -deniz taşıları 

çarpması hırsızlık hasarlarının gerçekleşmesi durumunda (deprem terör hariç) muafiyet uygulanmayacaktır 

. Deprem, glkhhknhterör hasarlarında elektronik cihaz poliçesinde belirtilen zorunlu tarife muafiyetleri 

geçerli olacaktır.

YENİYE GÖRE İKAME

"5 yaşına kadar olan cihazlarda ; belirtilen sigorta bedellerinin yeniye göre ikame bedelleri olması halinde 

tam hasarda eskime ( amortisman ) uygulaması olmadan yeniye göre ikame bedelleri üzerinden ödeme 

yapılacak model piyasada yoksa bir üst modeli ile tazmin olacaktır. 

ARIZALANAN BİR PARÇANIN PİYASADAN TEMİN EDİLEMEMESİ

Arızalanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi neticesinde cihazın kullanılamaz duruma gelmesi 

halinde, tazminat bedeli cihaz bedeli olarak ödenecektir. 

LİSANS KAYBI/YENİDEN YÜKLEME

"Elektronik bilgi işlem sistemlerinde yalnızca lisanlı programların elektronik cihaz sigortası genel şartlarına 

giren bir hasar neticesinde oluşan hasarları neticesinde yeniden yükleme masrafları teminata dahil 

edilmiştir. Lisansın fiziksel kaybı nedeniyle lisansın yeniden verilmesi durumundaki ekstra masraflar 

aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.  

Limit : Lisans Maliyetinin % 20 si max 100.000 USD 

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Havalandırma sistemleri teminata dahildir

ELEKTRONİK CİHAZLARIN KARA TAŞITLARINA YÜKLEME/BOŞALTMA İŞLEMLERİ

Elektronik Cihazların kara taşıtlarına yapılacak yükleme/boşaltma işlemleri sırasında oluşacak hasarlar  

teminata dahil edilmiştir.  

SİGORTA BEDELİ İÇİNDE KDV

Sigorta bedelleri KDV dahil bildirilmisse, hasarlar KDV dahil ödenecektir. 

KDV KLOZU 

Bu poliçe poliçeden doğan  hasar tazminatlarının KDV li olarak ödenmesi şartı ile tanzim edilmiştir 

;Hasara konu değerlerin,  işletme tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk 

etmiş ve ödenmiş KDV tutarının ,sigorta konusu hasar nedeniyle  KDV kanunun  30./c maddesi  

kapsamında  olması ve KDV indirimine konu edilememesi  veya KDV indirimine  konu edildiği taktirde bu 

hususun beyan edilerek Vergi Dairesine iade edildiğinin  belgeler ile  doğrulanması halinde Sigorta Şirketi 

adına kesilecek bir Yansıtma Faturası ile indirilemeyen KDV nin ödeneceği konusunda  mutabık 

kalınmıştır. Sigorta bedelinin , KDV li sigorta değerinin altında kalması halinde eksik sigorta 

uygulanacağı, ve bu kloz kapsamında yapılacak değerlendirme için sigortalı , sigortacının talep edeceği   

tüm mali kayıtlarını ibraz edeceğini peşinen kabul eder.  "

VOLTAJ DÜZENLEYİCİ

Voltaj Düzenleyici kullanma şartı aranmayacaktır.

TAŞINABİLİR ELEKTRONİK CİHAZLAR

TAŞINABİLİR ELEKTRONİK CİHAZLARIN ARAÇTAN ÇALINMASI DURUMUNDA 

TEMİNAT

Aracın üst kısmının sac ve benzeri sert malzemeden yapılmış olması,

• Aracın park edildikten sonra kilitlenmiş olması



• cihazın dışarıdan görünmeyecek şekilde aracın bagajında kilitlenmiş 

YURDIŞI KULLANIMI

Taşınabilir Cihazların yurtdışında kullanımları teminata dahil edilmiştir.

YENİYE GÖRE İKAME

"3 yaşına kadar olan taşınabilir cihazlarda ( laptop dahil ) ; belirtilen sigorta bedellerinin yeniye göre ikame 

bedelleri olması halinde tam hasarda eskime ( amortisman ) uygulaması olmadan yeniye göre ikame 

bedelleri üzerinden ödeme yapılacak model piyasada yoksa bir üst modeli ile tazmin olacaktır

BİLDİRİMİ ATLANMIŞ CİHAZLAR

Sigortalı uhdesinde bulunan ve poliçe sigorta bedeli içinde belrtilmemiş yada listesine eklenmemiş 

elektronik cihazlar sigorta bedelinin %20’una kadar teminat dahilinde olup, sigortalı 3 ay içerisinde Sigorta 

Şirketine bildirecek ve gerekli prim tahsilatı yapılacaktır

OFİS ADRESLERİNDE ORTADAN KAYBOLMA

Taşınabilir cihazların ofis adreslerinde ortadan yok olmaları teminata dahil edilmiştir.

Poliçe dönemi boyunca azami tazminat limiti 2500 USD ile sınırlıdır

RİZİKO ADRESİ DIŞINDA KULANIM

Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı riziko adresi dışında kullanımı ve sevkıyatları  sırasındaki 

ziya ve hasarları teminata dahil edilmiştir. 

HIRSIZLIK SİGORTALARI

SİGORTA BEDELİNİN KAPSAMI

Sigortalıya ait, leasing kanalı ile satın aldığı, sigortalının menfaat alakası olan, her türlü  muhteviyat, 

dekorasyon, makine,ekipman, promosyon malzemeleri, tesisat, demirbaş vb.  sigorta bedeli ve sigorta 

teminatına dahildir.

ANA TESİSE HİZMET SAĞLAYAN BİNALARDA BULUNAN MALLAR

Ana tesisin sınırları dışında bulunup bir şekilde ana tesise hizmet sağlayan binalardan yapılan hırsızlıklar 

teminata dahil edilmiştir. Bu hasarlarda %20 sigortalıda kalmak uzere koasürans uygulanır

VİTRİNLERDE SERGİLENEN MALLAR

İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde 

teminata dahil edilmiştir.  

SİGORTALI TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN ADRESLERDEKİ MALLAR

Sigortalı tarafından (emanete bırakılma , nakliyat sigortası bitmiş gümrük depolarında bulunma , konsinye 

bırakılma vb nedenlerle)beyan edilemeyen adreslerde bulunan  sigortalıya ait muhteviyat,aşağıda belirtilen 

limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir.  

MÜŞTEMİLAT İÇİNDEKİ MALLAR

Sigorta yeri dışında bulunan hizmetçi ve sandık odaları, mahzen ve garaj gibi müştemilat içindeki eşya ve 

mallara yapılan hırsızlık ve bu esnadaki tahribat teminata dahil edilmiştir. 

3.ŞAHISLARA AİT MALLAR

3.Şahıslara ait fakat sigortalının kanun veya bir sözleşme gereği sigorta ettirmekle yükümlü olduğu veya 

kendisine konsinye bırakılmış sabit kıymet ve emtea aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata 

dahil edilmiştir. "

Limit : Beher adreste toplam muhteviyat bedelinin % 10’una kadar. 

TAŞIT ARAÇLARI

Sigorta sözleşmesinde konu olan yerlerde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, 

POLICEDE BEDELLERI AYRICA belirtilmis olması şartı ile teminata dahildir

MODEL,KALIP,TİCARİ DEFTER V.B.EMTEA

"Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter v.b. muhteviyat aşağıda belirtilen limitle sigorta 

bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit : Sigorta bedelinin %10'u 

ANAHTARLA YAPILAN HIRSIZLIKLAR

Hileli bir şekilde alınmış olan gerçek anahtarlar veya Hileli bir şekilde alınmış olan gerçek anahtarların 

kopyalanması yolu ile yapılmış sahte anahtar yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar 

teminata dahil edilmiştir.

KIYAFET DEĞİŞTİREREK YAPILAN HIRSIZLIKLAR

Kıyafet değiştirerek veya yetkili olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar  teminata dahil edilmiştir.

ŞİDDET VE TEHDİT İLE YAPILAN HIRSIZLIKLAR

Kişilere karşı şiddet veya tehdit yoluyla  yapılan  hırsızlık olayları teminata dahil edilmiştir.

DÖVİZLİ/ENFLASYONLU TL POLİÇELER

Hırsızlık poliçeleri dövizli veya enflasyonlu olarak tanzim edilebilir.

SİGORTA BEDELİ İÇİNDE KDV

"Sigorta bedelleri KDV dahil bildirilmisse, hasarlar KDV dahil ödenecektir. 

KDV KLOZU 



Bu poliçe poliçeden doğan  hasar tazminatlarının KDV li olarak ödenmesi şartı ile tanzim edilmiştir 

;Hasara konu değerlerin,  işletme tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk 

etmiş ve ödenmiş KDV tutarının ,sigorta konusu hasar nedeniyle  KDV kanunun  30./c maddesi  

kapsamında  olması ve KDV indirimine konu edilememesi  veya KDV indirimine  konu edildiği taktirde bu 

hususun beyan edilerek Vergi Dairesine iade edildiğinin  belgeler ile  doğrulanması halinde Sigorta Şirketi 

adına kesilecek bir Yansıtma Faturası ile indirilemeyen KDV nin ödeneceği konusunda  mutabık 

kalınmıştır. Sigorta bedelinin , KDV li sigorta değerinin altında kalması halinde eksik sigorta 

uygulanacağı, ve bu kloz kapsamında yapılacak değerlendirme için sigortalı , sigortacının talep edeceği   

tüm mali kayıtlarını ibraz edeceğini peşinen kabul eder.  "

SİGORTALI MAHALLERDE AŞIRMA YOLUYLA YAPILAN HIRSIZLIKLAR

"Sigortalı mahallerde aşırma yoluyla yapılan hırsızlıklar, yapılan 

hırsızlığın kamerayla tespit edilip, karakol zabıtlarının tutulması ve bu 

bilgi ve belgelerin sigortacıya teslim edilmesi şartıyla teminata dahil edilmiştir."

Limit :  Olay başı 500.- USD poliçe döneminde azami 1.500.- USD

Muafiyet : Olay başı 100.- USD

TAŞINAN PARA

KAPSAM

Taşınan para sigortası teminatı; T.C. hudutları dahilinde işyeri, banka, müşteri veya müesseseler arasında 

yapılacak para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin sevkıyatını kapsar. 

Taşınan para sigortası işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri ve/veya iş konusu ile 

ilgili taşınmakta olan (TL. veya Döviz ) nakit ile çek, senet, devlet tahvili ve benzeri kıymetli evrakı 

teminat altına alır. 

GASP  SONUCU OLUŞAN HASARLAR

Silah kullanarak veya silahla tehdit ederek yapılan Gasp  Sonucu Oluşan Ziya teminata dahildir. 

YANGIN YILDIRIM VB RİZİKOLAR SONUCU ZİYA VE HASARLAR

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı sonucunda meydana gelen ziya 

ve hırsızlıklar teminata dahildir

GLKHHKNH SONUCU ZİYA VE HASARLAR

GLKHHKNH ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından 

yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen ziya ve hırsızlıklar teminata dahildir.

TERÖR SONUCU ZİYA VE HIRSIZLIKLAR

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 ziya ve hırsızlıklar teminata dahildir.

Nakil esnasında mücbir sebepler sonucu meydana gelebilecek kayıplar teminata dahildir.

ARACIN KAZAYA UĞRAMASI SONUCU ZİYA VE HIRSIZLIKLAR

Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesindeki meydana gelen 

ziya ve hırsızlıklar teminata dahildir.

72 SAAT KLOZU

Taşınan paranın işyerindeki kasada 72 saat süre ile muhafaza edilmesi de sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Dini, resmi bayram gibi günlerde 72 saati aşan taşıma ve kasada muhafaza teminata dahil edilmiştir. 

ZORLA ÇEKİP ALARAK YAPILAN HIRSIZLIKLAR

Taşımayı yapan kişinin elinden veya üzerinden taşınan değerleri zorla çekip alarak yapılan hırsızlıklar 

teminata dahil edilmiştir.

HAVA YOLU TAŞIMALARI

"Havayolu taşımaları (kargo ve kurye hariç) esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.

KARGO VE KURYE İLE YAPILAN TAŞIMALAR (KARA DENİZ HAVA)

Kargo ve Kurye ile Yapılan Taşımalar teminata dahil edilmiştir.

Limit   Olay başı 5000 usd poliçe döneminde azami 10.000 usd 

İPTAL YOLUYLA İKAMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KIYMETLİ EVRAKLAR

İptal yoluyla ikamesi mümkün olmayan kıymetli evrakların nominal değeri üzerinden tazminat 

ödenecektir.Sigortalının aynı gün veya en kısa süre içerisinde kıymetli evrakın iptali için mümkün olan tüm 

girişimlerde bulunması gereklidir.

SİGORTALININ MÜTEAHHİTLERİ VE/VEYA TALİ MÜTEAHHİTLERİ VE/VEYA TAŞERONLARI

"Sigortalının müteahhitleri ve/veya tali müteahhitleri ve/veya taşeronları ve/veya kardeş şirketleri ve/veya 

tahsilatçılarının sigortalı adına ve sigortalının kıymetleri için yaptıkları taşımalar teminata dahil edilmiştir.

EMNİYETİ SUİSTİMAL

KAPSAM



Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı ve doğrudan sigortalının bordrosuna  kayıtlı  kişi 

veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para  ile  ölçülebilen  mallarını çalmak, hile  ve 

dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu  ile  bunlara  sahip olmak suretiyle  yapacakları  emniyeti  suiistimal  

halleri  neticesinde sigortalının uğrayacağı  zararı, muafiyet  hükmü  saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı  

azami  bedeli  geçmemek  üzere temin eder.

SİGORTALININ MÜTEAHHİTLERİ VE/VEYA TALİ MÜTEAHHİTLERİ VE/VEYA TAŞERONLARI

İşbu poliçe teminatına sigortalının müteahhitleri ve/veya tali müteaahitleri ve/veya taşeronları ve/veya 

kardeş şirket  personelinin emniyeti suistimal sonucu sigortalının uğrayacağı zararlar teminata dahildir. 

CEZAİ YASAL GİRİŞİM

Tazminat yükümlülüğünün geçerli olması için sigortalı ve/veya sigortalı temsilcilerinin suiistimali 

gerçekleştiren kişi veya kişilere karşı cezai yasal girişimi başlatılmış ve devam ediyor olmaları  ve bunu 

belgelemeleri zorunludur. 

İPTAL YOLUYLA İKAMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KIYMETLİ EVRAKLAR

Kıymetli evrakın teminat tutarı,iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli  ikame masraflarından 

ibarettir. Hasarın farkedilmesinden önce tahsil edildiği anlaşılmış olan kıymetli evrakın nominal değeri 

üzerinden tazminat ödenir. Sigortalı aynı gün veya en kısa süre içerisinde kıymetli evrakın iptali için 

gerekli işlemleri yapmakla mükelleftir.

SİGORTA BEDELİ

Sigorta bedeli kişi başı ve yıllık limitler üzerinden hesaplanacak olup; isim, kişi sayısı veya görev dağılımı  

verilmeyecek, sigortacının poliçe vadesi süresince sorumluluğu yıllık limit kadar olacaktır

YARGILAMA MASRAFLARI 

Poliçe kapsamında olan bir hasar durumunda, her türlü  yargılama  masrafları teminata dahildir ve şu 

kadarki, sigortacının yargılama masrafları ve tazminat ile ilgili yükümlülüğü toplamı hiçbir şekilde 

poliçede belirtilen kişi başı/olay başı sigorta bedelini geçemez.  

SUÇUN KABULÜ HALİ

Emniyeti suistimal hasarlarında, suistimali gerçekleştiren kişinin suçunu kabul ettiğine dair bir tutanak 

olması halinde, sigortacının takdirine bağlı olarak  mahkeme kararı beklenmeden hasar ödemesi 

yapılabilecektir.  

DAVA SONUÇLANMADAN ÖDEME YAPILMASI DURUMU

Olası bir hasar durumunda, savcılık dava açılmasına karar verir ve sigortacı mevcut bilgi ve belgeler ile 

suistimalin   işlendiğine kanaat getirir ise, sigortacının mutabık kalacağı meblağda tazminat ödemesi için 

davanın sonuçlanması beklenmeyecektir. Dava sonucu fiili   işlediği   düşünülen kişinin suçsuz olduğu 

durumda ise sigortacı ödemiş olduğu tazminatı yasal faizi ile geri alma hakkına  sahiptir.

TAZMİNATA KONU EMNİYETİ SUİSTİMALLER

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için;  tazminata konu emniyeti suistimal eylemlerinin  

her halukarda eylemin yapıldığı dönemde varolan Axa Sigorta emniyeti suistimal poliçesi vadesi içinde ve 

emniyeti suiistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması esastır. 

İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ŞARTI

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları uyarınca;

Sigortalı Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde sigortacıya bildirimde 

bulunmak zorundadır ayrıca Sigorta Sözleşmesinden doğan  bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 

Bu poliçede belirtilmeyen diğer tüm hususlarda  Hırsızlık Sigortası Genel  Şartları geçerlidir..

TANIMLAR

Olay başına limit:  Türk  Ceza Kanununda tanımlanmış ve doğrudan sigortalıya karşı 

işlenmiş ;dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık  eyleminin aynı kişi ya da organize grup  tarafından muhtelif 

metotlarla birden fazla tekrarlandığı  durumlar aynı   suç tanımına   uyduğu ve her halükarda poliçe süresi 

içinde meydana geldiği taktirde   tek bir  olay  olarak değerlendirilecektir. 

Kişi başına limit: Poliçe süresi içinde bir veya birden fazla  adette gerçekleşen teminata konu suçları 

gerçekleştiren her bir kişi için  belirlenen limittir. 

İŞVEREN SORUMLULUK

KAPSAM

İşbu teminat, sigortalının Coğrafi Geçerlilik Alanı dahilindeki iştigal konusu adreslerinde meydana 

gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir 

hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler, sigortalı işyerinde kayıtlı stajyer olarak 

istihdam edilen öğrenciler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal 

Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum 

tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat 

miktarlarını, poliçede yazılı meblağa kadar temin eder. 



GIDA ZEHİRLENMELERİ

Gıda zehirlenmeleri teminat kapsamındadır

COĞRAFİ GEÇERLİLİK ALANI

Sigortalının TC sınırları dahilindeki  iştigal konusu adresleri ( aksi belirtilmedikçe )

ALT YÜKLENİCİLER

  İş yerlerinde çalışan müteahhitler ve/veya tali müteahhitler ve/veya taşeronların (isimleri poliçede özel 

olarak belirtilmiş olmasa bile) yönetici ve/veya ortakları ve/veya çalışanları ve/veya temsilcileri aşağıdaki 

kloz ile “ Sigortalı “ olarak kabul edilecektir. 

"ALT YÜKLENİCİ KLOZU

Sigortalının   taşeronları , akiraci,  müteahhitleri , tali  müteahhitleri  ve tedarikçilerinin işçileri  işçilik 

ücretlerinin poliçede belirtilmiş işçilik ücretlerine dahil olması kaydı ile sigortalı adına yürüttükleri bu 

poliçeye konu  faaliyetleri  esnasında  meydana gelebilecek  iş  kazaları kapsamında sigortalıdır. Sigortacı 

tarafından alt yüklenici işçilik ücretlerinin poliçeye dahil edilmediğinin tespiti durumunda sigortacının 

oluşan hasarı red etme hakkı saklıdır.

EK TEMİNATLAR 

GÖREVLE GÖNDERME

işçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi (yurt içi ve yurt dışı) yüzünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları sonucu İşverene karşı ileri sürülecek  tazminat 

talepleri teminata dahil edilmiştir. 

TOPLU TAŞIMA

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında 

meydana gelen iş kazaları sonucu oluşabilecek her hangi bir bedeni zarardan dolayı işverene karşı ileri 

sürülecek  tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir. 

TC SINIRLARI DIŞINDAKİ HASARLAR KLOZU

Sigortalı Türk firmasına bağlı olarak yurtdışında çalışan işçilerin yurtdışında asıl işlerini yaparken 

geçirdikleri iş kazaları sonucu İşverene karşı ileri sürülecek  tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir. 

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

 İşçilerin bir iş kazası neticesinde  herhangi bir bedeni zarardan dolayı  İşverene karşı ileri sürebileceği 

manevi tazminat talepleri teminata dahil edilmiştir. 

MESLEK HASTALIKLARI

Meslek hastalıkları , poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla  

teminata dahil edilmiştir. 

ÖZEL HASTANE MASRAFLARI

SSK tarafından sevk edilmeksizin hayati tehlike oluşması sebebiyle özel hastanede yapılacak tedavi 

masrafları aşağıda belirtilen limitle sigorta bedeli içinde teminata dahil edilmiştir. 

Limit Olay başına 5.000 EUR  poliçe döneminde azami 15.000 EUR 

ÖZEL ARAÇLARLA İŞYERİNE GİDİŞ GELİŞLER

Personelin, işveren tarafından tahsis edilen özel araçlarla işyerine gidiş gelişleri esnasında meydana 

gelebilecek iş kazaları sonucu işverene ait hukuki sorumluluktan doğan tazminat talepleri teminata dahil 

edilmiştir. 

YURDIŞI EĞİTİMLERİ

Sigortalının bordrolu elemanlarının geçici olarak seyahatler haricindeki yurtdışı eğitimlerine katılımları 

veya kısa süreli olarak yurtdışında görevlendirilmeleri bildirim yapılmaksızın teminata dahil edilmiştir. 

ARIZİ İNŞAATLAR SIRASINDA OLUŞABİLECEK İŞ KAZALARI

İş yerlerinde yapılan arızi inşaatlar ve ve montaj işleri sırasında oluşabilecek iş kazaları teminata dahil edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK

KAPSAM

Sigortalının iştigal konusu işyerlerinde,

İşbu poliçe ile, sigortalının faaliyetlerine bağlı olarak, aşağıda belirtilen rizikolar teminat altına alınmıştır.

Sigortalı veya müstahdemleri veya sigortalı hesabına hareket eden kimseler tarafından yapılan faaliyetler 

esnasında oluşabilecek ve 3.Şahıslara verilecek bedeni ve maddi zarar ziyan sonucu sigortalıya atfedilecek 

kanuni sorumluluk taleplerini ve bu taleplerle ilgili hukuki savunma masraflarını temin eder.

COGRAFİ KAPSAM

TC HUDUDU

ALT YÜKLENİCİLER



İşyerlerinde çalışan Müteahhitler ve/veya Tali Müteahhitler ve/veya Tedarikçiler ve/veya ilgileri ölçüsünde 

sözleşmede yer alan diğer menfaatdarların Yönetici ve/veya Ortakları ve/veya Çalışanları ve/veya 

Temsilcileri sigortalı adına ifa ettikleri faaliyetleri sırasında, (isimleri poliçede özel olarak belirtilmiş 

olmasa bile) ''Sigortalı'' olarak kabul edilecektir. Ancak sigortacı iş bazında rucu hakkını kullanmak 

istediğinde bunu belirterek ilgili klozdaki " sigortalı kabul edilecektir " maddesini değiştirme hakkına 

sahiptir.

3.ŞAHIS TANIMI GENİŞLETMESİ

 Auditör, hissedar yukarıda adı geçen tesislerde ziyaretçi olarak bulunanlar vb 3.Şahıs olarak 

adlandırılacaktır. 

Kiracılar bedeni zararlarda ve mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu teminatına girmeyen hasarlarda 

3.Şahıs olarak kabul edilecektir.

EK TEMİNATLAR

REKLAM PANOLARI TABELALAR

Bu poliçe ile sigortalının muhtelif adreslerindeki reklam panolarının /tabelaların/ sinyalizasyon araçlarının   

düşmesi, devrilmesi ve   elektrik kaçırması gibi nedenlerden dolayı 3.şahısların uğrayacağı zarar ve 

ziyandan doğan kanuni sorumluluklar teminata dahil edilmiştir

ASANSÖR  ve yuruyen merdıven SORUMLULUK

Poliçe üzerinde belirtilen Riziko adresinde bulunan insan ve yük asansörlerinde, yürüyen merdivenlerde  

oluşan kazalar nedeniyle üçüncü şahıslara gelecek bedeni  ve maddi zararlar sonucu sigortalıya atfedilecek 

kanuni sorumluluklar olay başı 250.000 TL yıllık 500.000 TL olarak teminata alınmıştır.Asansör 

kapasitesinin aşılması teminata dahildir.

3.ŞAHIS MALLARI

Üçüncü şahıslara ait olup, iare, icar veya tevdi sebebiyle ve yahut muhafaza, nakil, tamir veya işlenmek 

üzere sigortalının, aile efradının veya çalışanlarının ellerinde veya nezaretleri altında bulunan malların 

uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan kanuni sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir.

FORKLİFT VE BENZERİ KARA ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine tabi olmayan forklift ve benzeri tüm kara araçlarının riziko 

adresindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahıslara gelecek bedeni  ve maddi zararlar sonucu sigortalıya 

atfedilecek kanuni sorumluluklar teminata dahil edilmiştir. ( Forklift ve vinçlerin taşıdığı malların 

uğrayabileceği zararlar bu kapsamda değerlendirilmez. )

ÇALIŞILAN BİNA VE ARAZİYE VERİLEN ZARARLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Sigortalının, aile efradının veya çalışanlarının çalıştıkları (sigortalıya ait olmayan )bina ve araziye 

verebilecekleri zarar ve ziyandan doğan sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir.

YANGIN DUMAN İNFİLAKTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Genel Şartlar 3A-7 hilafına yangın, infilak ve dumandan dolayı üçüncü şahısların, kiracı ve komşuların 

karşı karşıya kalabileceği bedeni zararlar ile kiracılar ve komşular hariç olmak üzere riziko mahallinde 

bulunan üçüncü şahısların uğrayacağı maddi zararlardan doğan kanuni sorumluluklar  teminata dahil 

edilmiştir. 

ÇAPRAZ SORUMLULUK

Sigortalı olarak bildirilen kurum ve / veya şahısların birbirlerine karşı kanuni sorumluluğu teminata dahil edilmiştir.  

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Manevi tazminat talepleri  teminata dahil edilmiştir. 

TEHLİKELİ MADDELER EXCESS

Sigortalının faaliyetine bağlı olarak tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına sahip olması 

durumunda işbu teminat zorunlu sorumluluk sigortası limitleri üzerinde işleyecektir

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Ani ve beklenmedik durumlarda çevre kirliliği nedeniyle doğabilecek kanuni sorumluluklar aşağıda 

belirtilen alt limitle teminata dahil edilmiştir. 

 Limit : Olay başı ve poliçe döneminde azami 100.000 USD

TAŞINMA FAALİYETLERİ

Sigortalının taşınma faaliyetleri esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğan 

kanuni sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir

Limit :  Olay başı ve poliçe döneminde azami 100.000 USD

ORGANİZASYONLAR VE FUARLAR

Sigortalının organize ettiği ve veya katıldığı spor faaliyetleri, gösteriler, sergiler, fuarlar , satış geliştirme 

faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahıslara gelecek bedeni  ve maddi zararlar sonucu sigortalıya atfedilecek 

kanuni sorumluluklar teminata dahil edilmiştir. 

Limit :  Olay başı 250.00 USD poliçe döneminde azami 500.000 USD

OTOPARK MALİ MESULİYET

Sigortalının kontrolündeki otoparklarda üçüncü şahıs araçlarının uğrayabileceği zararlar sigortalının kanuni 

sorumluluğunun olduğu hallerde aşağıda belirtilen alt limitle teminata dahil edilmiştir. 

 Limit : Olay başı 25.000 TL poliçe döneminde azami 500.000 TL



Sigortalının kontrolündeki otoparklarda üçüncü şahıs araçları içinde kilitli olarak bırakılmış kişisel 

eşyaların uğrayabileceği zararlar sigortalının kanuni sorumluluğunun olduğu hallerde aşağıda belirtilen alt 

limitle teminata dahil edilmiştir. 

kanuni muafiyet

HER TÜRLÜ KUSURSUZ SORUMLULUK

Kusursuz sorumluluk aşağıda belirtilen alt limitle teminata dahil edilmiştir. 

Limit :  Olay başı 2.500 USD poliçe döneminde azami 5.000 USD

GIDA ZEHİRLENMESİ

Gıda Yönetmeliği’ne uyulması koşulu ile gıda zehirlenmelerinden  kaynaklanan bedeni zararlar sigortalının 

hukuki sorumluluğunun mevcut olduğu hallerde 3. Şahıs Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde 

teminat kapsamındadır. Yemeğin yemek firmaları tarfından temin edildiği hallerde sigortacının yemek 

firmasına rücu hakkı saklıdır.

GLKHHKNH&TERÖR DEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Grev,Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve terörist eylemler nedeniyle 

3.şahısların uğrayacağı zararlar sigortalının hukuki sorumluluğunun olduğu hallerde teminata 

dahildir.Sigortalı ve sigortalının usul ve fürunun yaptığı Kötü Niyetli Hareketler nedeniyle 3.şahısların 

uğrayacağı zararlar teminat dışıdır.Bu klozda terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme 

veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal 

laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 

Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak 

veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri  yok etmek , Devletin iç ve dış güvenliğini ,kamu düzenini 

veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü 

eylemlerdir. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, 

cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsar.Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç 

etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır

ARIZİ İNŞAAT İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Sigortalı riziko adresindeki arızi inşaat faaliyetleri esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni 

zararlardan doğan kanuni sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir

RİZİKO ADRESLERİNDEK, 3.ŞAHIS ARAÇLARI VE ÜZERİNDEKİ EMTEA

Riziko adresinde bulunabilecek 3.şahıs araçları ve onların üzerinde bulunabilecek emteaya verilebilecek 

zararlardan doğan kanuni sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir.Nakit ,kıymetli evrak laptop bagajda ve 

kilit altında olmak şartı ile dahildir.Limit :Olay başı 25.000 TL Kaza BAŞI 250.000 tl 

SİGORTALININ BİNASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HASARLAR

Sigortalının binasından kaynaklanabilecek 3.şahısların uğrayacağı  maddi ve bedeni zararlardan doğan 

kanuni sorumluluklar  teminata dahil edilmiştir .

GASP VE KAPKAÇ

Sigortalı sıfatına haiz AVM restaurant, cafe ve dükkanlarda sigortalının müşterilerinin gasp ve kapkaç 

nedeni ile uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğan sigortalıya ait kanuni sorumluluklar  teminata 

dahil edilmiştir

Limit :  Olay başı 2.500 USD poliçe döneminde azami 10.000 USD

AVM LER İÇİN MAĞAZA SAHİPLERİNİN UĞRAYACAĞI MADDİ ZARAR SONUCUNDA OLUŞAN FİNANSAL ZARARLAR

Yangın poliçesinde temin edilmiş rizikolardan birinin gerçekleşmesi durumunda mağaza sahiplerinin 

uğrayacağı maddi zarar sonucunda oluşan finansal zararlar  sigortalının kanuni sorumluluğunun olması 

halinde teminata dahil edilmiştir.  ?

Limit : Mağaza başı 50.000. USD /  olay başı 250.000. USD ve yıllık toplam 500.000.USD

Dolaylı hasarlar maddi bedeni ayrımı yapmaksınızın OLAY BAŞI 250.000 KAZA BAŞI 500.000 tl ile dahildir.
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