‹fiYER‹ PAKET S‹GORTASI K‹TAPÇI⁄I
Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece¤iniz teminatlar, sat›n alm›fl oldu¤unuz ve poliçede
belirtilmifl bulunan teminatlarla s›n›rl›d›r. Size verilen bu ürün kitapç›¤›nda sat›n alm›fl olmad›¤›n›z
baz› teminatlara iliflkin aç›klamalar da yer al›yor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakk›na
sahip oldu¤unuz hususunda ürün kitapç›¤› de¤il sadece poliçe esas tutulacakt›r.
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1.

GENEL fiARTLAR

1.1. YANGIN S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
A. Sigortanın Kapsamı
A.1.Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilâkın veya yangın ve infilâk sonucu meydana gelen duman, buhar
ve hararetin sigortalı mallarda do¤rudan neden olaca¤ı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin
olunmufltur.
A.2.Sigorta Bedelinin Kapsamı
2.1. Taflınmaz Mallarda:
2.1.1. Aksine sözleflme yoksa; binaların dıflındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi
eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeflit sabit tesisat, asansör
ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan fleyler ile
temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
2.1.2. Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeflmeler, bina dıflındaki heykeller,
sarnıç ve havuzlar gibi fleyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin
kapsamı içindedir.
2.1.3. Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
2.2. Taflınır Mallarda:
2.2.1. Sigortalı yerlerde bulunan;
a.
Sigortalı fleyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmıfl ise bu madde
veya gruplardan herhangi birinin içine giren;
b.
Sigortalı fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüfl ise bu bedele iliflkin
tanım içine giren,
her fley, poliçede ayrıca belirtilmifl olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma
dolayısıyla sonradan girmifl bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
2.2.2. Aksine sözleflme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri
veya birlikte yafladı¤ı kifliler ve çalıflanlarına ait fleyler sigorta kapsamı içindedir.
A.3.Ek Sözleflme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar
3.1. Afla¤ıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucu meydana
gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda do¤rudan neden olaca¤ı zararlar da dahil
olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dıflındadır. Ancak ek sözleflme ile bu genel flartlara
ve iliflik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilirler:
3.1.1. Grev, lokavt, kargaflalık ve halk hareketleri
3.1.2. Terör
3.1.3. Deprem ve Yanarda¤ Püskürmesi
3.2. Afla¤ıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dıflındadır. Ancak ek sözleflme
ile bu genel flartlara ve iliflik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilirler. Bununla birlikte,
afla¤ıdaki hallerin neden oldu¤u yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen
duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda do¤rudan neden olaca¤ı maddi zararlar ek sözleflme
olmasa da teminat kapsamı içindedir.
3.2.1. Kar a¤ırlı¤ı
3.2.2. Sel ve su baskını
3.2.3. Yer kayması
3.2.4. Fırtına
3.2.5. Dahili Su
3.2.6. Duman
3.2.7. Taflıt çarpması
3.2.7.1. Kara Taflıtları
3.2.7.2. Deniz Taflıtları
3.2.7.3. Hava Taflıtları
3.2.8. Kötü niyetli hareketler
3.3. Afla¤ıda sayılanlar teminat kapsamı dıflındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca
belirtilmesi kaydıyla ek sözleflme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
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3.3.1. Sanat veya antikacılık bakımından de¤eri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar,
heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
3.3.2. Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.3.3. Nakit hisse senedi ve tahvil, kıymetli ka¤ıtlar, her çeflit altın ve gümüfl ve bunlardan mamul
ziynet eflyası ve mücevherler vesair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli tafl ve inciler
ve benzerleri.
3.3.4. Deniz ve hava taflıtları ile motorlu kara taflıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.3.5. Emanet ve ariyet mallar.
3.3.6. Enkaz kaldırma masrafları.
3.3.7. Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
3.3.8. Yangın ve infilak mali sorumlulu¤u.
(Yangın ve infilak mali sorumlulu¤u ek sözleflme ile bu genel flartlara ve iliflik kloza göre
teminat kapsamı içine alınabilir.)
3.3.9. Sigorta sözleflmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleflmesi sonucunda do¤rudan
veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirlili¤i sebebiyle oluflabilecek bütün
zararlar
A.4.Teminat Dıflında Kalan Haller
Afla¤ıdaki haller sigorta teminatının dıflındadır:
4.1. Savafl, hertürlü savafl olayları, istilâ, yabancı düflman hareketleri, çarpıflma (Savafl ilan edilmifl
olsun, olmasın), iç savafl, ihtilâl, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdi¤i inzibati ve askeri
hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
4.2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaflmalarının
ve bunların gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün zararlar. (Bu bentte geçen
yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrıflım olayını da kapsayacaktır.)
4.3. Kamu otoritesi tarafından sigortalı fleyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen
bütün zararlar.
4.4. Yangın çıkarmaksızın; sigortalı fleylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından
veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle u¤radıkları zararlar.
4.5. Yangın çıkarmaksızın; sigortalı fleylerin ifllenmek için veya baflka faydalı bir maksatla atefle veya
sıcaklı¤a tutulmasından, ocak veya bunun gibi atefl bulunan bir yere düflmesinden veya atılmasından
veya elbise, çamaflır ve di¤er eflya yanıklı¤ı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından
veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından
do¤an zararlar.
4.6. Yangın çıkarmaksızın; elektrikli çalıflan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat
ve kordonlarının elektrik cereyanına ba¤lı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre,
topraklama, voltaj inifl çıkıflları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle
u¤rayacakları zararlar.
4.7. Alçak basınç sebebiyle kapların içeri do¤ru çökmesi, yırtılması vesair flekilde deformasyonu,
yıpranması ile, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda
meydana gelen bütün zararlar.
A.5.Eksik Sigorta
Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u¤radı¤ı andaki de¤erinden
düflük oldu¤u takdirde, menfaatin bir kısmının zarara u¤raması halinde sigortacı, aksine sözleflme
bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta de¤erine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından
sorumludur.
Sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini, yukarıdaki oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini
aflmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödenece¤i fleklinde de¤ifltirebilir. Sigorta ettiren
sözleflmeyi bu flekilde de¤ifltirdi¤ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile
sigortacıya bildirdi¤i takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri,
kendili¤inden, sigortacının sigorta bedelini aflmayan zararın tamamından sorumlu olaca¤ı fleklinde
de¤ifltirilmifl olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkını esas primin ödenmesine iliflkin hükümler
uyarınca öder.
A.6.Aflkın Sigorta
Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin de¤erini aflarsa sigortanın bu de¤eri aflan kısmı geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta
bedelini ve primin bu aflkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.
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A.7.Muafiyetler
Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veyahut hasarın
belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyece¤i kararlafltırılabilir.
Bu flekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçede belirtilir.
A.8.Sigortanın Bafllangıcı ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlafltırılmadıkça Türkiye
saati ile ö¤leyin saat 12.00’de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00’de sona erer.
B. Hasar ve Tazminat
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigorta Ettirenin/Sigortalının Yükümlülükleri
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤ıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
1.1. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç befl ifl günü içinde sigortacıya bildirimde
bulunmak,
1.2. Sigortalı de¤ilmiflcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı
tarafından verilen talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
1.3. Sigortacı veya yetkili kıldı¤ı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun flekillerde hasara u¤rayan bina
ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, elkoymasına, muhafaza altına almasına ve zararı
azaltmaya yönelik giriflimlerde bulunmasına izin vermek,
1.4. Zorunlu haller dıflında, hasar konusu yer veya fleylerde bir de¤ifliklik yapmamak,
1.5. Sigortacının iste¤i üzerine rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayrıntılı flekilde belirlemeye, zarar
miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sa¤lanması
mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.
1.6. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
1.7. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldı¤ı
temsilcilerinin sigortalı yer veya fleylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları arafltırma
ve incelemelere izin vermek.
1.8. Sigortalı yer veya fleyler üzerine baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma
Sigorta ettiren/Sigortalı iflbu sözleflme ile temin olunan rizikoların gerçekleflmesinde zararı önlemeye,
azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden do¤an masraflar,
bu önlemler faydasız kalmıfl olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu masrafları
sigorta bedeliyle sigorta de¤eri arasındaki orana göre öder.
Yangın söndürmede, durdurmada veya söndürmenin durdurmanın veya kurtarmanın gerektirdi¤i yıkma
ve boflaltmalarda sigortacı; sigortalı fleylerin hasara u¤ramasından, kaybolmasından do¤an zararları da
karflılar.
B.3. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortacının Hakları ve Yükümlülükleri
Riziko gerçekleflti¤inde sigortacı veya yetkili kıldı¤ı kimseler, sigorta edilmifl bina ve fleyleri muhafaza
altına almak ve zararı azaltmak amacıyla makul ve uygun flekillerde, hasara u¤rayan bina ve yerlere
girebilir. Sigorta edilmifl bina veya fleylerin kendisine teslimini isteyebilir. Sigortacı bu flekilde hareket
etmekle herhangi bir yükümlülük üstlenmifl olmaz ve bu poliçe flart ve hükümlerinden herhangi birine
dayanmak yolundaki hakkından bir fley kaybetmez.
Sigorta edilmifl fleyler, hasarlı olsun olmasın, ne kısmen ne tamamen, onayı olmadıkça sigortacıya
bırakılamayaca¤ı gibi, bu madde hükümlerine göre sigortacının, sigorta edilmifl bina veya yerlere girmifl,
sigortalı bina veya fleyleri teslim almıfl, bunlara el koymufl veya bunları muhafaza altına almıfl olması,
sigorta ettirenin hasarlı fleyleri bırakma hakkındaki iste¤ini kabul etti¤ine delil teflkil etmez.
Sigortacı hasar miktarına iliflkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren bir ay içerisinde gerekli
incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.
B.4. Hasarın Tespiti
Bu sözleflme ile sigorta edilmifl fleylerde meydana gelen zararın miktarı taraflar yapılacak anlaflmayla
tespit edilir.
Taraflar zarar miktarında anlaflamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse, hakem-bilirkiflilere
gidilmesini kararlafltırabilirler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Bu takdirde zarar miktarı afla¤ıdaki
esaslara uyulmak suretiyle saptanır ve sigortacıdan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar
miktarıyla ilgili hakem-bilirkifli kararı tazminatın saptanmasına esas teflkil eder. fiu kadar ki, tek hakem3

bilirkifli seçilmifl ise atandı¤ı tarihten itibaren, di¤er halde ise üçüncü hakem bilirkiflinin seçilmesinden
itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halde rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren altı ay içerisinde
raporun tebli¤ edilmemesi halinde taraflar zarar miktarını her türlü delille ispat edebilirler.
Taraflar, uyuflmazlı¤ın çözümü için tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamadıkları takdirde, taraflardan her
biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraf hakem bilirkiflileri
ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü hakembilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem bilirkiflilerinin
anlaflamadıkları hususlarda, anlaflamadıkları hadler içinde kalmak suretiyle, di¤er hakem bilirkiflilerle
birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakembilirkifli kararları taraflara aynı zamanda tebli¤
edilir.
Taraflardan herhangi biri, di¤er tarafça yapılan tebli¤den itibaren onbefl gün içinde hakem bilirkiflisini
seçmez, yahut taraf hakem-bilirkifliler 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 davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından uzman kifliler arasından seçilir.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin (bu kifli ister taraf hakem-bilirkifliler ister yetkili mahkeme tarafından
seçilecek olsun) sigortacının veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet etti¤i veya rizikonun gerçekleflti¤i
yer dıflından seçilmesini isteme hakkına sahip olup bu iste¤in yerine getirilmesi gereklidir.
Hakem-bilirkiflilere, uzmanlıklarının yeterli olmadı¤ı nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiflinin kimli¤inin
ö¤renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düfler.
Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine aynı usule göre yenisi seçilir ve göreve
kaldı¤ı yerden devam olunur.
Sigortalının ölümü, seçilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin görevini sona erdirmez.
Hakem-bilirkifliler, zarar miktarının saptanması konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalı fleylerin
rizikonun gerçekleflmesi sırasındaki de¤erini saptamaya yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar
yerinde incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin, zarar miktarı konusunda verecekleri kararlar kesindir,
tarafları ba¤lar.
Hakem-bilirkifli kararlarına ancak, tespit edilen zarar miktarının gerçek durumdan önemli flekilde farklı
oldu¤u anlaflılır ise itiraz edebilir ve bunların iptali kararın tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde
rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflarını öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü hakembilirkiflinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
Zarar miktarının saptanması bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartları ve bunların ileri
sürülmesini etkilemez.
B.5. Tazmin Kıymetlerinin Hesabı
5.1. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı fleylerin rizikonun gerçekleflmesi anındaki tazmin kıymeti
(rayiç bedel) esas tutulur. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni de¤er)
üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaflabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni de¤er)
üzerinden tanzim edildi¤i poliçede açıkça belirtilir.
5.1.1. Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmifl olan
kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aflınma, yıpranma (kullanma payı) ve baflka
sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düflülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman
ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir.
5.1.2. Yeni de¤er (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere
yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dâhil
edilmifl olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde;
a.
Poliçede eskime, aflınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmifl olan azami
oranın veya yaflın aflılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleflti¤i yer ve tarihte
sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame
bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji
farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır.
b.
Eskime, aflınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmifl olan azami
oranın veya yaflın aflılmıfl olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası
dikkate alınır.
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5.2. Mutabakatlı De¤er
Sigorta sözleflmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit
tesisat, makineler, demirbafllar veya ev eflyasının de¤eri sigorta ettiren ve sigortacının oybirli¤i ile
seçtikleri bilirkifliler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleflmesi
durumunda tazminatın hesabında bu de¤ere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatlı de¤er esasıyla yapılacak sözleflmeler için saptanacak de¤er listesi en çok bir yıllık
sigorta süresi için geçerlidir.
Bilirkifli masrafı, sözleflmeyi mutabakatlı de¤er esasıyla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatlı de¤er esası ile sözleflme yapılamaz.
B.6. Tazminatın Ödenmesi
6.1. Sigortacının sorumlulu¤u; sigortalı fleylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüfl ise bu
bedelle, sigortalı fleyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmıfl ise bu madde ve
gruplarla ilgili bedellerle sınırlıdır.
6.2. Sigortalı fleyler üzerinde birden çok sigorta varsa tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine
göre saptanmasından sonra sigortacı payına düflen kısmı öder.
Sigorta sözleflmeleri arasında özel nitelik ve yükümlülük koflulları karflılıklı olarak dikkate alınır.
6.3. Rizikonun gerçekleflmesi anında sigortalı fleyler hem yangın hem de nakliyat poliçesi kapsamında
teminat altına alınmıfl ise, yangın sigortacısının yükümlülü¤ü nakliyat sigortacısının yükümlülü¤ünden
sonra bafllar.
B.7. Tazminat Hakkının Eksilmesi ve Düflmesi
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu
zarar miktarında bir artıfl olursa, sigortacının ödeyece¤i tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.
Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleflmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten
arttırıcı eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do¤an hakları düfler.
B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları
8.1. Sigortacı kesinleflmifl olan tazminat miktarını en geç bir ay içerisinde sigorta ettirene/sigortalıya
ödemek zorundadır.
8.2. Sigortacı, ödedi¤i tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren/sigortalı yerine geçer. Sigorta
ettiren/sigortalı, sigortacının açabilece¤i davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri
vermeye zorunludur.
8.3. Sigorta edilmifl rizikonun gerçekleflmesi ile tam ziya meydana geldi¤i takdirde sigorta teminatı
sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren, ödenen
tazminat tutarı kadar eksilir.
Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayrılmıfl olması hallerinde de aynı yöntem uygulanır.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, sigorta ettirenin istedi¤i tarihten itibaren gün esası ile prim
alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilebilir.
8.4. Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını
ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve
fazlası geri verilir.
C. Çeflitli Hükümler
C.1. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumlulu¤unun Bafllaması
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlafltırılmıflsa peflinatın (ilk taksit) akit yapılır
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karflılı¤ında ödenmesi gerekir. Aksi kararlafltırılmadıkça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortacının sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin yüzüne yazılır.
Primin taksitle ödenmesi kararlafltırıldı¤ı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Prim ödeme
borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Poliçenin yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortacının ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktarını aflmayan kısmı, muaccel hale gelir.
Bu madde uyarınca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl sayıldı¤ı hallerde, sigortacının sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade
edilir.
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C.2. Sigorta Ettirenin Sözleflme Yapıldı¤ı Sırada Beyan Yükümlülü¤ü
2.1. Sigortacı, bu sözleflmeyi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı
beyanına dayanarak yapmıfltır.
2.2. Sigorta ettirenin beyanı gerçe¤e aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleflmeyi yapmamasını veya
daha a¤ır flartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
Sigortacı durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden cayabilir veya sözleflmeyi
yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını 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 esası üzerinden hesap
edilir ve fazlası geri verilir.
Sigorta ettiren kimsenin kasıtlı davrandı¤ı anlaflıldı¤ı takdirde sigortacı riziko gerçekleflmifl olsa
bile sözleflmeden cayabilir ve prime hak kazanır.
2.3. Sigorta ettirenin kastı bulunmadı¤ı durumlarda riziko; sigortacı durumu ö¤renmeden önce veya
sigortacının cayabilece¤i ve feshedebilece¤i ya da caymanın veya feshin hüküm ifade etmesi için
geçecek sürede gerçekleflirse, sigortacı tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi
gereken prim arasındaki orana göre öder.
2.4. Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düfler.
C.3. Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçları
Sözleflmenin yapılmasından sonra sigortalı fleylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde
belirtilen yeni veya eski hali sigortacının muvakafati olmadan sigorta ettiren tarafından de¤ifltirildi¤i
takdirde, sigorta ettiren sekiz gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Durumun sigortacı tarafından ö¤renilmesinden sonra:
3.1. De¤ifliklik, sigortacının sözleflmeyi yapmamasını veya daha a¤ır flartlarla yapmasını gerektiren
hallerde ise;
Sigortacı, sekiz gün içinde sözleflmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleflmeyi
yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmedi¤ini sekiz gün içinde bildirdi¤i takdirde
sözleflme feshedilmifl olur.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve
fazlası geri verilir.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düfler.
Sigortalı fleylerin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde bildirilen yerinin veya halinin
de¤iflti¤ini ö¤renen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı oldu¤unu gösteren bir harekette
bulunursa fesih hakkı düfler.
3.2. De¤ifliklik, rizikoyu hafifletici nitelikte veya daha az prim uygulamasını gerektiren hallerden ise;
Sigortacı, bu de¤iflikli¤in yapıldı¤ı tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için
gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.
3.3. Sigortacının sözleflmeyi bu de¤iflikliklere göre yapmamasını veya daha a¤ır flartlarla yapmasını
gerektiren hallerde
a.
Sigortacı durumu ö¤renmeden önce,
b.
Sigortacının fesih ihbarında bulunabilece¤i süre içinde,
c.
Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleflirse, sigortacı,
tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre
öder.
C.4. Birden Çok Sigorta
Sigortalanmıfl fleyler üzerine sigorta ettiren baflka sigortacılarla aynı rizikolara karflı ve aynı süreye rastlayan
baflka süre sigorta sözleflmesi yapacak olursa bunu önceki sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortacı durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan
fesih hakkı düfler.
C.5. Menfaat Sahibinin De¤iflmesi
Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin de¤iflmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta
ettirenin sözleflmeden do¤an hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. De¤ifliklik halinde, sigorta
ettiren/sigortalı ve sigortanın varlı¤ını ö¤renen yeni hak sahibi durumu onbefl gün içinde sigortacıya
bildirmekle yükümlüdür.
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Sigortacı de¤iflikli¤i, yeni hak sahibi de sigortanın varlı¤ını ö¤rendi¤i tarihten itibaren sekiz gün içinde
sözleflmeyi feshedebilir.
Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düfler.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası
yeni hak sahibine geri verilir.
Sigortalı fleylerin sahibinin de¤iflmesi anında ödenmesi gerekli prim borçlarından sigorta ettiren ile fesih
hakkının kullanılmayan yeni hak sahibi birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleflmeden do¤an bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine geçer.
C.6. Sigorta Yeri ve De¤iflmesi Hali
Sigorta teminatı, sigorta sözleflmesinde belirtilen yer veya yerler için geçerlidir.
Sigortalı fleylerin bulundu¤u yerin de¤ifltirilmesi halinde madde C.3 hükümleri uygulanır.
C.7. Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettirenin/Sigortalının bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine aracılık
yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigorta ettirenin/sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres
de¤iflmiflse son bildirilen adresine aynı surette yapılır.
Taraflara imza karflılı¤ında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 15 gün sonra
ö¤leyin saat 12.00’de sigorta ettiren/sigortalı tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere
verildi¤i takip eden gün ö¤leyin saat 12.00’de hüküm ifade eder.
C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler sigorta ettirene ve sigortalıya ait olarak ö¤renece¤i ticari
veya mesleki sırların saklı tutulmamasından do¤acak zararlardan sorumludur.
C.9. Yetkili Mahkeme
Bu sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının
veya rizikonun gerçekleflti¤i yerde, sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının
bulundu¤u yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
C.10. Zamanaflımı
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki yılda zaman aflımına u¤rar.
C.11. Özel fiartlar
Bu genel flartlara sigortalı aleyhine olmamak üzere özel flartlar konulabilir.
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1.2. HIRSIZLIK S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
A. Sigortan›n Kapsam›
A.1.Sigortan›n Konusu
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortal› yerde h›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teflebbüsün;
1.1. K›rma, delme, y›kma, devirme ve zorlamayla girilerek,
1.2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde t›rmanma veya aflma suretiyle girilerek,
1.3. Kaybolan, çal›nan veya haks›z yere elde edilen as›l anahtarla veya anahtar uydurarak veya baflka
aletler veya flifre yard›m›yla kilit açma suretiyle girilerek,
1.4. Sigortal› yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
1.5. Öldürme, yaralama, zor ve fliddet kullanma veya tehditle,
yap›lmas› halinde sigortal› k›ymetlerde do¤rudan meydana gelen maddi kay›p ve zararlar, teminat
alt›na al›nm›flt›r.
Teminat poliçede belirtilmek flart›yla yukar›da s›ralanan riziko gruplar›ndan sadece biri veya birkaç›
için de verilebilir.
A.2.Sigorta Bedelinin Kapsam›
Sigortal›ya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çal›flanlar›na ait sigortalanabilir k›ymetler sigorta
kapsam› içindedir.
Sigortal› yerlerde bulunan sigorta konusu k›ymetler;
a.
nitelikleri bak›m›ndan madde veya gruplara ayr›lm›fl ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin
içine giren,
b.
tek bir sigorta bedelinde belirtilmifl ise bu bedele iliflkin tan›m›n içine giren,
her fley poliçede ayr›ca belirtilmifl olsun olmas›n sonradan edinilmifl olsa dahi sigorta teminat›
kapsam› içindedir.
H›rs›zl›k eylemini gerçeklefltirmek amac›yla sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlere girilmesi veya
bu yerlerin aç›lmas› esnas›nda verilecek tahribat da sigorta teminat› kapsam›ndad›r.
Sigorta sözleflmesine, teminat alt›na al›nacak k›ymetlerin muhafazas› için özel hükümler konabilir. Bu
taktirde sigortac›, sözkonusu k›ymetlerin sigorta sözleflmesinde öngörülen flekillerde saklanmad›¤›n› ispat
etmedikçe tazminat ödemekten kaç›namaz.
A.3.Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek K›ymetler
Afla¤›da say›lanlar teminat kapsam› d›fl›ndad›r. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayr›ca belirtilmesi
kayd›yla ek sözleflme ile teminat kapsam› içine al›nabilirler :
3.1. Kürk ve ipek hal› ile sanat veya antika de¤eri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap,
gravür, yaz›, hal› ve benzerleri,
3.2. Model, kal›p, plan ve kroki, ihtira berat›, ticari defter ve benzerleri,
3.3. Sigorta sözleflmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçlar› ile bunlar›n
yükleri,
3.4. ‹flyeri ile ba¤lant›s› olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve k›ymetli ka¤›t ile alt›n, gümüfl ve sair k›ymetli maden ile bunlardan
mamul eflya, mücevher, de¤erli tafl, inci ve benzerleri,
3.6. Sigortal›ya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çal›flanlar›na ait olmay›p da sigorta sözleflmesinde
gösterilen yerde bulunan mallar,
3.7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin afla¤›da belirtilen oranlar›
aflan k›s›mlar›,
a.
Sanat veya antika de¤eri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yaz›,
hal› ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 5'ini aflan k›sm›,
b.
Alt›n, gümüfl ve sair k›ymetli maden ile bunlardan mamul eflya, mücevher, de¤erli tafl, inci
ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 5'ini aflan k›sm›,
c.
Aksam ve teferruatlar› da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz,
televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, foto¤raf makinesi, film makinesi (gösterme veya
çekme), dürbün ve mikroskoplar›n sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu
aflan k›sm›,
d.
Kürk ve ipek hal›lar›n sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aflan k›sm›.
Sigorta sözleflmesine, yukar›daki f›kraya göre teminat alt›na al›nacak eflyalar›n muhafazas›
için özel hükümler konabilir. Bu taktirde sigortac›, sözkonusu eflyalar›n sigorta sözleflmesinde
öngörülen flekillerde saklanmad›¤›n› ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaç›namaz.
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A.4.Ek Sözleflme ile Teminat Kapsam›na Dahil Edilebilecek Haller
Afla¤›daki hallerden herhangi birinin varl›¤›n› f›rsat bilerek yap›lan h›rs›zl›k, ya¤ma ve bu suçlara teflebbüsten
kaynaklanan zararlar sigorta teminat›n›n d›fl›nda olup ancak ek sözleflme yap›larak teminat kapsam› içine
al›nabilirler:
4.1. Sigorta sözleflmesinde gösterilen yerlerin içinde aral›ks›z 30 günden fazla kimse bulunmamas›,
4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan k›ymetlerin bu yerlerden tafl›nmas› ve bu yerlerin d›fl›ndaki
adreslerde tutulmas›,
4.3. Grev, lokavt, kargaflal›k ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketler,
4.4. Yang›n, y›ld›r›m, infilak, deprem, yanarda¤ püskürmesi, seylap, f›rt›na, yer kaymas›,kar a¤›rl›¤›,
4.5. Sigortal›n›n hizmetinde bulunan kimselerce yap›lan h›rs›zl›k ve tahribat,
4.6. K›yafet de¤ifltirerek veya selahiyetli olmaks›z›n s›fat tak›narak yap›lan h›rs›zl›klar,
4.7. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj ile bunlar› önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
A.5.Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
5.1. Savafl, istila, düflman hareketleri, iç savafl, ihtilâl, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanarak
yap›lan h›rs›zl›k, ya¤ma ve bu suçlara teflebbüsten kaynaklanan zararlar,
5.2. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyon veya radyo-aktif bulaflma ya da bunlar›n
gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerden yararlan›larak yap›lan, h›rs›zl›k, ya¤ma ve tahribat (Bu
bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m olay›n› da
kapsayacakt›r),
5.3. Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› fleyler üzerinde yap›lacak tasarruflardan yararlan›larak yap›lan
h›rs›zl›k, ya¤ma veya bu suçlara teflebbüsten kaynaklanan zararlar,
5.4. Sigortal›yla birlikte yaflayan veya birlikte oturan kimseler taraf›ndan yap›lan h›rs›zl›k ve tahribat,
5.5. H›rs›zlar›n neden olaca¤› yang›n, infilâk ve dahili su zararlar›,
5.6. Envanter aç›klar›.
A.6. Eksik Sigorta
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, poliçede belirtilen sigorta bedeli sigorta edilen menfaatin hasara u¤rad›¤›
andaki de¤erinden düflük oldu¤u taktirde, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki orana
göre ödenir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, sigorta sözleflmesini yukar›daki oran göz önüne al›nmaks›z›n sigorta bedelini
aflmayan zarar›n tamam›n›n sigortac› taraf›ndan ödenece¤i fleklinde de¤ifltirebilir. Sigortal› veya sigorta
ettiren sözleflmeyi bu flekilde de¤ifltirdi¤ini, rizikonun gerçekleflmesinden önce, noter protestosu ile
sigortac›ya bildirdi¤i taktirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleflme hükümleri,
kendili¤inden, sigortac›n›n sigorta bedelini aflmayan zarar›n tamam›ndan sorumlu olaca¤› fleklinde
de¤ifltirilmifl olur. Sigortal› prim fark›n› esas primin ödenmesine iliflkin hükümler uyar›nca öder.
A.7. Aflk›n Sigorta
Sigorta bedeli veya sigortac›n›n zarar dolay›s›yla ödemeyi kararlaflt›rd›¤› miktar, sigorta olunan menfaatin
de¤erini aflarsa sigortan›n bu de¤eri aflan k›sm› geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortac› bu durumu sigortal›ya ihbar eder ve sigorta bedelini ve
primin bu aflk›n bedele ait k›sm›n› indirir ve fazlas›n› sigortal›ya iade eder.
A.8. Muafiyet
Sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlar›n veya hasar›n belli bir yüzdesinin ve/veya
miktar›n›n sigortac› taraf›ndan tazmin edilmeyece¤i kararlaflt›r›labilir.
Bu flekilde belirlenen muafiyet oranlar› veya tutarlar› poliçede belirtilir.
A.9.Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan tarihlerde, 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 Tazminat
B.1 Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halinde afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle
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yükümlüdür:
1.1. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten itibaren befl ifl günü içinde sigortac›ya bildirimde
bulunmak,
1.2. Rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤inde, durumu derhal yetkili makamlara bildirmek ve çal›nanlar
aras›nda k›ymetli evrak varsa dolafl›m›n› ve ödenmesini önlemek için ilgili yerlere derhal baflvuruda
bulunmak,
1.3. Sigortal› de¤ilmiflcesine gerekli koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortac› taraf›ndan verilen
talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
1.4. Zorunlu haller d›fl›nda, rizikonun gerçekleflti¤i yer veya k›ymetlerde bir de¤ifliklik yapmamak,
1.5. Sigortac›n›n iste¤i üzerine rizikonun gerçekleflmesi nedenlerini ayr›nt›l› flekilde belirlemeye, zarar
miktar› ile delilleri saptamaya ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl›, sigorta ettiren için sa¤lanmas›
mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac›ya vermek,
1.6. Zarar›n tahmini miktar›n› belirten, yaz›l› bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortac›ya
vermek.
1.7. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n saptanmas› için sigortac›n›n veya yetkili k›ld›¤›
temsilcilerinin sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlerde, sigortal› k›ymetlerde ve bunlarla ilgili belgeler
üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere izin vermek,
1.8. Sigorta konusu ile ilgili baflka sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
B.2. Koruma Önlemleri
Sigortal› veya sigorta ettiren, sigorta poliçesiyle temin olunan rizikolar›n gerçekleflmesinde zarar› önlemeye,
azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Al›nan önlemlere iliflkin giderler, bu
önlemler faydas›z kalm›fl olsa bile, sigortac› taraf›ndan ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortac› bu giderleri
sigorta bedeliyle sigorta de¤eri aras›ndaki orana göre öder.
B.3. Zarar›n Tespiti
Sigortal› k›ymetlerin çal›nmas› ya da h›rs›zl›¤a teflebbüs edilmesi sonucunda sigortal› k›ymetlerde ve
bulundu¤u yerde meydana gelen zarar›n miktar› taraflar aras›nda yap›lacak anlaflmayla tespit edilir.
Taraflar zarar miktar›nda anlaflamad›klar› taktirde, zarar miktar›n›n tayini, hakem-bilirkiflilerce afla¤›daki
esaslara uyulmak suretiyle saptan›r ve sigortac›dan tazminat talep edilmesi veya sigortac›n›n dava edilmesi
halinde zarar miktar›yla ilgili hakem-bilirkifli raporu tazminat›n saptanmas›na esas teflkil eder. fiu kadar
ki, tek hakem-bilirkifli seçilmifl ise atand›¤› tarihten itibaren, di¤er hallerde ise üçüncü hakem bilirkiflinin
seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda rizikonun gerçekleflti¤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› taktirde, taraflardan her
biri kendi hakem-bilirkiflisini seçer ve bu hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraflarca seçilen hakembilirkifliler ilk toplant› tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü
hakem-bilirkifli seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraflarca seçilen
hakem-bilirkiflilerin anlaflamad›klar› hususlarda, anlaflamad›klar› hadler içinde kalmak suretiyle, di¤er
hakem-bilirkiflilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkifli raporu taraflara
ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Taraflardan herhangi biri, di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkiflisini seçmez,
yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflinin seçimi konusunda yedi gün içinde
anlaflamazlarsa, üçüncü hakem-bilirkifli taraflardan birinin iste¤i üzerine hasar yerindeki ticaret davalar›na
bakmaya yetkili mahkeme taraf›ndan uzman kifliler aras›ndan seçilir.
Hakem-bilirkiflilere, uzmanl›klar›n›n yeterli olmad›¤› nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiflinin kimli¤inin
ö¤renilmesinden sonra yedi gün içerisinde kullan›lmayan itiraz hakk› düfler.
Hakem-bilirkifli ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, yerine ayn› usule göre yenisi seçilir ve göreve
kald›¤› yerden devam olunur.
Hakem-bilirkifliler, zarar miktar›n›n saptanmas› konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortal› fleylerin
rizikonun gerçekleflmesi s›ras›ndaki de¤erini saptamaya yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir ve hasar
yerinde incelemede bulunabilirler.
Hakem-bilirkiflilerin veya üçüncü hakem-bilirkiflinin, zarar miktar› konusunda verecekleri kararlar kesindir,
taraflar› ba¤lar.
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Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak tesbit edilen zarar miktar›n›n, gerçek durumdan önemli flekilde farkl›
oldu¤u anlafl›l›r ise itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali, karar›n tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içinde
rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
Taraflar kendi seçtikleri hakem-bilirkiflilerin ücret ve masraflar›n› öderler. Tek hakem-bilirkiflinin veya üçüncü
hakem-bilirkiflinin ücret ve masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
Zarar miktar›n›n saptanmas› bu sözleflmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlar› ve bunlar›n ileri
sürülmesini etkilemez.
B.4. Tazminat›n Hesab›
Sigorta tazminat›n›n hesab›nda sigortal› k›ymetlerin rizikonun gerçekleflmesi an›ndaki tazmin de¤eri esas
tutulur. Sigorta tazmin de¤eri afla¤›daki flekilde hesaplan›r.
Ticari emtiada, rizikonun gerçekleflmesinden bir önceki ifl günü piyasa al›m fiyat› esas tutulur.
Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gerçekleflmesinden bir ifl günü
önceki piyasa fiyat›na göre hammadde ve malzemenin sat›n al›nmas› için ödenecek bedellere o güne
kadar yap›lan imal masraflar› ve genel giderlerden gereken pay›n eklenmesi suretiyle hesaplan›r. Ancak
bu suretle saptanan tazmin de¤eri, hiçbir zaman bu maddelerin mamullerinin rizikonun gerçekleflmesinden
bir ifl günü önceki piyasa al›m fiyat›n› geçemez.
Ham ve mamul maddeler, fabrika ve imalathanelerin ister içinde veya eklentisinde, ister di¤er herhangi
bir yerinde bulunsun bu madde hükümleri bak›m›ndan ticari emtiadan say›l›r.
Her türlü makine ve tesisat, alet-edavat ve demirbafllarda, yenilerinin sat›n al›nmas› için ödenecek bedel
esas tutulur. Ancak bu bedelden eskime ve afl›nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k›ymet eksilmeleri
düflülece¤i gibi, yenilerinin rand›man ve nitelik farklar› varsa bu farklar da dikkate al›n›r.
Her türlü ev eflyas› ve kiflisel eflyada, yenilerinin sat›n al›nmas› için ödenecek bedel esas tutulur. Ancak
bu bedelden, eskime ve afl›nma ve baflka sebeplerden ileri gelen k›ymet eksilmeleri indirilir.
Sigorta sözleflmesinin yap›lmas› s›ras›nda veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu k›ymetin tazmin de¤eri
sigorta ettiren ve sigortac›n›n mutabakat›yla seçtikleri bilirkifliler taraf›ndan saptan›r ve taraflarca kabul
olunursa bu de¤ere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatl› de¤er esas›yla yap›lacak sözleflmeler için saptanacak de¤er listesi en çok bir y›ll›k sigorta
süresi için geçerlidir.
Bilirkifli masraf›, sözleflmeyi mutabakatl› de¤er esas›yla isteyen tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatl› de¤er esas›yla sözleflme yap›lamaz.
K›ymetli evrak›n de¤eri, h›rs›zl›k gününden bir evvelki günün borsa, yoksa piyasa veya rayiç fiyat›na göre
tespit edilir.
K›ymetli evrak›n iptal veya baflka bir suretle yerlerine ikamesi mümkün oldu¤u taktirde, tazmin edilecek
bedel ikame masraflar›d›r.
Paralarda, paran›n nominal de¤eridir.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u; sigortal› fleylerin hepsi için tek bir bedel öngörülmüfl ise bu bedelle, sigortal›
fleyler nitelikleri bak›m›ndan madde veya gruplara ayr›lm›fl ise bu madde ve gruplarla ilgili bedellerle
s›n›rl›d›r.
B.5. Tazminat›n Ödenmesi
Sigortal› k›ymetler birden çok kez sigorta edilmiflse, tazminat miktar›n›n yasa ve bu poliçe hükümlerine
göre saptanmas›ndan sonra sigortac› pay›na düflen k›sm› öder.
Sigortac› belirlenen tazminat›, rizikonun gerçekleflti¤ini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaflmas›ndan
itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortal›ya ödemek zorundad›r.
Sigortac› paray› ve k›ymetli evrak› aynen ikame suretiyle de tazmin edebilir.
Ancak, hisse senedi ve tahvillerle di¤er k›ymetli evrakta ikame masraflar› sözkonusu ise, sigortal› ikame
ifllerini takip ederek bu ifllemin en k›sa zamanda yap›lmas›n› sa¤lar. Aksi taktirde do¤acak zarardan
sigortal› sorumlu olacakt›r.
Sigortal› veya sigorta ettiren hakk›nda soruflturma aç›lm›fl ise bu soruflturman›n tamamlanmas›na kadar
sigortac› tazminat ödemesini bekletebilir.
Çal›nm›fl olan fleyler k›smen veya tamamen bulunmufl ise,sigorta ettiren veya sigortal› durumu derhal 11

sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bulunma, tazminat›n ödenmesinden önce olmuflsa, sigorta ettiren bunlar› geri almak zorundad›r.
Bulunma tazminat›n ödenmesinden sonra olmuflsa, sigortal› bulunan fleyin de¤erini ödeyerek ya geri al›r
ya da bulunan fleylerin mülkiyetini sigortac›ya devreder.
Geri al›nma durumunda, bulunan fleylerde çal›nma dolay›s›yla bir k›ymet eksilmesi meydana gelmifl ise,
sigortac› bu zarar› ödemek zorundad›r.
B.6. Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesi halindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun
sonucu zarar miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu flekilde artan k›s›m indirilir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleflmesine kasden sebebiyet verir veya zarar miktar›n› kasden
artt›r›c› eylemlerde bulunursa, bu poliçeden do¤an talep haklar› düfler.
B.7. Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Sigortac›, ödedi¤i tazminat tutar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› veya sigorta ettiren, sigortac›n›n
açabilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
Sigorta edilmifl rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i taktirde sigorta teminat› sona erer.
K›smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleflti¤i tarihten itibaren, ödenen tazminat tutar› kadar
eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr›lm›fl olmas› hallerinde de ayn› yöntem uygulan›r.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, sigorta ettirenin istedi¤i tarihten itibaren gün esas› ile prim al›nmak
suretiyle sigorta bedeli eski miktar›na yükseltilebilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir. Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün
esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
C. Çeflitli Hükümler
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Sigorta priminin tamam›n›n, primin 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 ödenmedi¤i 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›¤› taktirde 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 de ödemedi¤i
taktirde 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.
Primin 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 birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde 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 hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
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. Sigortal› veya Sigorta Ettirenin Sözleflme Yap›ld›¤› S›rada Beyan Yükümlülü¤ü
Sigorta sözleflmesi, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyan›na
dayan›larak akdedilmifltir.
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Sigorta ettirenin beyan› gerçe¤e ayk›r› veya eksik olmas› dolay›s›yla, 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 veya sözleflmeyi yürürlükte tutarak ayn› süre içinde prim fark›n› talep
edebilir.
Sigortal› veya sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etti¤ini sekiz gün içinde bildirmedi¤i taktirde
sözleflme feshedilmifl olur.
Cayma veya feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir
ve fazlas› geri verilir.
Sigortal› veya sigorta ettirenin kas›tl› davrand›¤› anlafl›ld›¤› taktirde sigortac›, riziko gerçekleflmifl olsa
bile sözleflmeden cayabilir, tazminat› ödemez ve prime hak kazan›r.
Sigortal› veya sigorta ettirenin kasd› bulunmad›¤› durumlarda rizikonun, sigortac› durumu ö¤renmeden
önce veya sigortac›n›n cayabilece¤i ve feshedebilece¤i ya da cayman›n veya 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 Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Sigorta ettiren, sigortac›n›n izni olmadan sözleflmenin yap›lmas›ndan sonra sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u
yerde ya da kullan›fl tarz›nda, teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde belirtilene nazaran
de¤ifliklik yapt›¤› taktirde, 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 taktirde 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.
Sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u yerlerin veya kullanma fleklinin, teklifname, teklifname yoksa poliçe ve
eklerinde belirtilene nazaran 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 ödenmesini 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.
C.4. Birden Çok Sigorta
Sigortalanm›fl fleyler üzerine sigorta ettiren baflka sigortac›larla ayn› rizikolara karfl› ve ayn› süreye rastlayan
baflka sigorta sözleflmesi yapacak olursa, bunu tüm sigortac›lara derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde sözleflmeyi feshedebilir. Süresinde kullan›lmayan
fesih hakk› düfler.
C.5. Menfaat Sahibinin veya Zilyedlik Durumunun De¤iflmesi
Sözleflme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun de¤iflmesi halinde (ölüm hali hariç)
sigorta sözleflmesi münfesih olur.
Ölüm halinde ise, sigorta ettiren ve sigortal›n›n varl›¤›n› ö¤renen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde
sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
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Sigortac› de¤iflikli¤i, yeni hak sahibi de sigortan›n mevcudiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde
sözleflmeyi feshedebilir.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
yeni hak sahibine geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetlerin malikinin de¤iflmesi an›nda ödenmesi gerekli prim borçlar›ndan, sigorta ettiren ile
fesih hakk›n› kullanmayan yeni hak sahibi müteselsilen sorumludur.
Sigortal› k›ymetlerin fleylerin sahibinin ölümüyle, varsa ödenecek prim borcundan kanuni varisleri sorumludur
veya iade edilecek primi alma hakk› sigortal›n›n kanuni varislerine aittir.
C.6. Sigortal› Yerde De¤ifliklik
Sigortal› k›ymetlerin k›smen veya tamamen yeri de¤iflti¤inde C.3 maddesi hükümleri uygulan›r.
C.7. ‹hbarlar
Sigortal›n›n veya sigorta ettirenin bildirimleri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigortac›n›n bildirimleri de sigortal›n›n veya sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine veya bu adres
de¤iflmiflse son bildirilen adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤›nda elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile 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 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.
C.8. Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› dolay›s›yla sigortal›ya veya sigorta
ettirene ait olarak ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludurlar.
C.9. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle sigortac› aleyhine aç›lacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n
bulundu¤u veya rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki, sigortac› taraf›ndan aç›lacak davalarda ise daval›n›n
ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki asliye ticaret mahkemeleridir.
C.10. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
C.11. Özel fiartlar
Sözleflmeye bu genel flartlara ayk›r› olmamak kayd›yla özel flartlar konulabilir.
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1.3. CAM KIRILMASINA KARfiI S‹GORTA GENEL fiARTLARI
Sigorta Teminat›n›n Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, bu poliçede gösterilen cam ve aynalar› k›r›lma neticesinde u¤rayacaklar› ziya ve hasarlara
karfl› afla¤›daki flartlarla temin eder.
Aksine Sözleflme Yoksa, Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 2
Aksine sözleflme yoksa afla¤›daki haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:
a.
Baflka bir sigorta ile temin edilmemifl olmak flart›yla yang›ndan, y›ld›r›mdan, infilaktan ve bir
yang›nda söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
b.
Sigortal› cam ve aynalar›n bulundu¤u bina ve mahallerde yap›lan inflaat ve tadilat dolay›s›yla
husule gelen ziya ve hasarlar,
c.
Cam ve aynalar›n k›r›lmas› dolay›s›yla üzerinde bulunan tezyinat ve yaz›lar›n bozulmas›ndan husule
gelen ziya ve hasarlar,
d.
Grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketlerinin ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketlerin
sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar.
e.
3 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile bunlar› önlemek ve
etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana
gelen zararlar.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a.
Sigortal› cam ve aynalar›n bulundu¤u bina ve mahallerin y›k›lmas› ve çökmesi (inhidam),
b.
Sigortal› cam ve aynalar›n yerlerine konmas›, tak›lmas› veya yerlerinden ç›kar›lmas›yla kaide ve
çerçevelerinde yap›lan tamirler ve yerlerinin de¤ifltirilmesi ve nakilleri esnas›nda vukua gelecek
ziya ve hasarlar,
c.
Sigorta ettiren veya kendisiyle birlikte ikamet eden ailesi efrad› ve müstahdemleri taraf›ndan kasten
ika olunacak ziya ve hasarlar,
d.
Sigortal› cam ve aynalar›n sat›hlar›nda meydana gelecek çizilmeler ve s›çrak halinde kopmalar,
e.
Kaide ve çerçevelerinin ay›p ve kusurlar› neticesinde sigortal› cam ve aynalarda -harici bir tesir
olmaks›z›n- meydana gelecek ziya ve hasarlar,
f.
Zelzele, seylap, su basmas›, yanarda¤ indifa› neticesinde sigortal› cam ve aynalarda meydana
gelen ziya ve hasarlar,
g.
Harp, her türlü harp olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmifl olsun,
olmas›n) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
h.
Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n ve radyo-aktivite bulaflmalar›n›n ve
bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar; (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m «fission» olay›n› da
kapsayacakt›r),
i.
Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› cam ve aynalar üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen bütün ziya ve hasarlar,
j.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar
Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Madde 4
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri 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.
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Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 5
Sigortac›, bu sigortay› sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname
yoksa poliçe ve eklerinde yaz›l› beyana dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikate ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a.
Sigorta ettirenin kast› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden
cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise tazminat› ödemez.Cayma halinde sigortac› prime hak kazan›r.
b.
Sigorta ettirenin kast› bulunmaz ise, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde
sözleflmeyi fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
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 taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› ise postaya veya notere
verildi¤i tarihi takip eden gün ö¤leyin saat12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi
halinde gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap
edilir ve fazlas› geri verilir.
c.
Süresinde kullan›lmayan cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler,
d.
Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› takdirde riziko;
1.
Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
2.
Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde veyahut,
3.
Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, gerçekleflirse sigortac› tahakkuk
ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan
indirim yapar.
Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
A. Yer ve hal de¤iflikli¤i
Madde 6
Akdin yap›lmas›ndan sonra sigortal› cam ve aynalar›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde
beyan olunan yeri veya hali sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde sigorta ettiren, bu
de¤iflikli¤i;
a.
Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b.
Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu, ö¤renir ö¤renmez,
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac›, de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde;
1.
Sözleflmeyi fesheder veya,
2.
Prim fark›n› talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 8 gün içinde bildirdi¤i takdirde,
akit feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 8 gün sonra ö¤leyin
saat 12.00'de, sigorta ettiren 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.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› cam ve aynalar›n teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya
halinin de¤iflti¤ini ö¤renen sigortac›, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na
raz› oldu¤unu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› cam ve aynalar›n yer ve halinde rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi
içerisinde kasten bildirmemiflse, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait tazminat hakk› düfler;
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ihbar yükümlülü¤üne riayetsizlik kas›tl› de¤ilse al›nan primle al›nmas› gereken prim aras›ndaki orant›ya
göre tazminattan indirim yap›l›r.
De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini gerektirdi¤i anlafl›l›r ise bu
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na göre
bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
Bu madde hükümleri sigortal›ya da aynen uygulan›r.
B. Mülkiyet De¤iflikli¤i
Madde 7
Sigortal› mal›n mülkiyetinde bir de¤ifliklik oldu¤u takdirde, sigortan›n hükmü devam eder ve sigortal›n›n
poliçeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren veya sigortan›n
mevcudiyetini ö¤renen yeni hak sahipleri devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortac› sorumluluktan kurtulur.
Sigortac›, de¤iflikli¤i, yeni hak sahipleri de sigortan›n mevcudiyetini de ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün
içinde sigortay› feshedebilir. Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Poliçenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde, fesih ihbar› postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 8
gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de yeni hak sahipleri taraf›ndan feshi halinde ise fesih ihbar› postaya veya
notere verildi¤i tarihi takip eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, yeni hak sahipleri taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve
fazlas› yeni hak sahiplerine verilir.
Sigortal› mal›n malikinin de¤iflmesi an›nda mevcut prim borçlar›ndan sigorta ettiren fesih hakk›n› kullanmayan
yeni hak sahipleri ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan do¤an bütün hak ve borçlar oldu¤u gibi yeni hak sahiplerine
intikal eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 8
Sigorta priminin tamam›n›n, primin 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 ödenmedi¤i 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›¤› taktirde 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 taktirde 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.
Primin 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 birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 15 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 hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
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.
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Hasar Vukuunda Sigortal›n›n Yükümlülükleri
Madde 9
Sigortal›, hasar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür.
a.
Hasar›n vukuunu ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortac›ya ihbar etmek,
b.
Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›
taraf›ndan verilecek talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
c.
Hasarlanan cam ve aynalar›n yerinde ve durumunda zaruri haller d›fl›nda bir de¤ifliklik yap›lmamas›n›
sa¤lamak,
d.
Hasar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tayine, ziya ve hasar miktar› ile
delilleri tespite yararl› ve sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl› veya
kendisi taraf›ndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortac›n›n talebi üzerine gecikmeksizin vermek
ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigortal› için sa¤lanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin
ve muhafaza etmek,
e.
Ziya ve hasar›n tahmini miktar›n› belirtir ve tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde
sigortac›ya vermek,
f.
Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
sigortal› cam ve aynalara ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere
müsaade etmek,
g.
Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Madde 10
Sigortal›, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktar›nda
bir art›fl olursa sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu suretle artan k›s›m indirilir.
Sigortal›, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktar›n› kasten art›r›c› fiillerde
bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler.
Ziya ve Hasar›n Tespiti
Madde 11
Bu poliçe ile sigortal› cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasar›n miktar› taraflarca uyuflularak
tespit edilir. Taraflar uyuflamad›klar› takdirde, ziya ve hasar›n miktar› mütehass›s flah›slar aras›ndan seçilecek
ve hakem-bilirkifli diye adland›r›lan bilirkifliler taraf›ndan afla¤›daki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir:
a.
‹ki taraf tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad›klar› takdirde, taraflardan her biri kendi hakembilirkiflisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri tayinlerinden
itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel, bir üçüncü tarafs›z hakem-bilirkiflisi
seçerler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin
anlaflamad›klar› hususlarda, anlaflamad›klar› haller dahilinde kalmak ve buna münhas›r olmak
kayd›yla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkifli karar›n› müstakil bir rapor halinde verebilece¤i
gibi, di¤er hakem-bilirkiflilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir.
Hakem-bilirkifli raporlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
b.
Taraflardan herhangi biri di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiflisini
tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkifliler üçüncü hakem-bilirkiflisinin seçimi hususunda 7 gün içerisinde
anlaflmazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkifli taraflardan birinin talebi üzerine,
hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme baflkan› taraf›ndan tarafs›z ve
mütehass›s flah›slar aras›ndan seçilir.
c.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflinin -bu flah›s ister taraf hakem-bilirkiflilerince, ister yetkili mahkeme
baflkan› taraf›ndan seçilecek olsun- sigortac›n›n veya sigortal›n›n ikamet etti¤i veya hasar›n meydana
geldi¤i mahal d›fl›ndan seçilmesini isteme hakk›n› haizdir ve bu iste¤in yerine getirilmesi gereklidir.
d.
Hakem-bilirkifli ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise, ayr›lan hakem-bilirkifli yerine yenisi ayn›
usule göre seçilir ve tespit muamelesine kald›¤› yerden devam edilir.
Sigortal›n›n ölümü, tayin edilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin vazifesini sona erdirmez.
‹htisas yoklu¤u sebebiyle hakem-bilirkiflilere yap›lacak itiraz, bu flah›slar›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren
7 gün içerisinde yap›lmad›¤› takdirde itiraz hakk› düfler.
e.
Hakem-bilirkifliler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nu ve di¤er mevzuat hükümleri
ile de ba¤l› de¤ildirler.
f.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti z›mn›nda hakem-bilirkifliler gerekli görecekleri deliller ile hasar
zaman›nda mevcut sigortal› mal›n ve de¤erinin tespitine yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir
ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.
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g.

Hakem-bilirkifli veya hakem-bilirkifliler, yahut üçüncü hakem-bilirkiflinin, ziya ve hasar miktar› hususunda
verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar. Bir hakem-bilirkifli karar›na dayanmadan, sigortac›dan
tazminat talep ve dava edilemez.
Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak, karar›n, aflikâr olarak hakiki durumdan önemli flekilde farkl›
oldu¤u anlafl›l›r ise, itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali raporun tebli¤ tarihinden itibaren bir hafta
içinde, hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
h.
Taraflar tazminat miktar› hususunda anlaflmad›kça, alacak ancak hakem bilirkifli karar› ile muaccel
olur ve zamanafl›m› kesin raporun taraflara tebli¤i tarihinden evvel ifllemeye bafllamaz. Me¤er ki
hakem-bilirkiflilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti aras›nda 2 y›ll›k süre
geçmifl olsun.
i.
Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar›n› öderler. Üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve
masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
j.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta de¤eri, aflk›n ve
menfaat de¤eri alt›nda sigorta, sorumlulu¤un bafllang›c›, hak düflürücü ve hak azalt›c› sebepler
hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlara ve bunlar›n ileri sürülmesine tesir
etmez.
Tazminat›n Hesab›
Madde 12
Sigorta edilen cam ve aynalar›n k›r›lmas› halinde sigortac›, sigorta bedelini geçmemek üzere hasar
an›ndaki zarar› tazmin eder.
Sigortac›, dilerse k›r›lan cam ve aynalar› aynen ikame edebilir.
Bu durumda k›r›lan cam ve aynalar sigortac›n›n mal› olur. Sigorta bedeli sigorta de¤erinden eksik oldu¤u
takdirde tazminat, sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki orana göre ödenir.
Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 13
Sigortac› ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› ve sigorta ettiren sigortac›n›n
ikame edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i takdirde sigorta teminat› sona erer.
K›smi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibar›yla ayr› ayr› gösterilmifl ve bu birimlerden
(ünite veya gruplardan) biri veya birkaç› tam hasara u¤ram›fl ise bu birimlere (ünite veya gruplara) tekabül
eden sigorta teminat› hasar tarihinde sona erer. K›smi hasar halinde ise her birim (ünite ve grup) için tespit
edilmifl olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde hasar tarihinden itibaren gün esas› üzerinden prim al›nmak suretiyle
sigorta bedeli eski miktara ç›kart›labilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac›, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren
15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen
sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
B›rakma
Madde 14
Aksine sözleflme yoksa hasara u¤ram›fl cam ve aynalar sigortac›ya b›rak›lamaz.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim, Harç ve ‹dare Masraflar›
Madde 15
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi,
resim ve harçlarla sigorta sözleflmesinde gösterilen idare masraf› sigorta ettirene aittir.
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Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 16
Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n ihbar ve tebli¤leri sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine
arac›l›k yapan acenteye noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine ve
bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye bildirilerek son adresine ayn› suretle yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 17
Sigortac›, sigortal›ya ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 18
Bu poliçeden do¤an ihtilaflar sebebiyle sigorta flirketi aleyhine aç›lacak davalarda yetkili mahkeme sigorta
flirketi merkezinin veya sigorta akdine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u veya hasar›n
vukua geldi¤i, sigorta flirketi taraf›ndan aç›lacak davalarda ise daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerin
ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemesidir.
Zamanafl›m›
Madde 19
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 20
Bu genel flartlara ve varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.

20

1.4. MAK‹NE KIRILMASI S‹GORTASI GENEL fiARTLARI
Teminat›n›n Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli envanter cetvelinde say›lar›, imalat
y›llar›; nitelikleri ve de¤erleri yaz›l› makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çal›fl›r halde
iken veya ayn› iflyerinde temizleme, revizyon veya yer de¤ifltirme esnas›nda veya dururken ani ve
beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:
a.
‹flletme kazalar›ndan,
b.
Modelin, imalat›n, montaj›n, malzemenin, kal›b›n, dökümün ve iflçili¤in kusurlu olmas›ndan,
c.
Ya¤lama kusurlar›ndan,
d.
Elektrik enerjisinin do¤rudan do¤ruya tesiri neticesi k›sa devre, flerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon
hatas› ve atmosferik elektrikiyetin dolayl› etkilerinden,
e.
T›kanma, yabanc› maddelerin girmesinden,
f.
Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
g.
Buhar kazanlar›nda ve buhar kaplar›nda su noksanl›¤›ndan,
h.
Su çekiçlemesi, ani olarak afl›r› ›s›nma veya so¤umadan,
i.
Kapal› kaplardaki alçak bas›nç dolay›s›yla husule gelen ezilme, y›rt›lma, buruflma vb
deformasyonlardan,
j.
F›rt›na ve kas›rgadan, dondan veya çözülen buz parçalar›n›n yürümesinden,
k.
‹flletme personelinin veya üçüncü flah›slar›n ihmali, kusuru, hatas›, dikkatsizli¤i veya sabotaj›ndan,
l.
‹stisna edilmeyen di¤er hallerden,
Husule gelen maddi ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i tamirat ve ikame masraflar›n› temin eder.
Matkap, makas, b›çak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve
kal›plar, haddehanelerdeki s›cak hadde valsleri, flablon modeller, resim rulolar›, ö¤ütücü, k›r›c›,
kar›flt›r›c›lar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantlar› ve kay›fllar› gibi de¤ifltirilebilir parçalar
ile belirli sürelerde de¤ifltirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür f›rças› ve lamba gibi parçalar
(elektrikli izolasyon maddeleri ile izolasyon ya¤lar› d›fl›nda) temin edilemez.
Aksine Sözleflme Yoksa, Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 2
Aksine sözleflme yoksa afla¤›daki haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:
a.
Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar (fiziki infilak'tan maksat, bas›nçl› kaplarda
buhar, gaz veya s›v› halindeki gaz›n genifllemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet
tezahürü olup, buhar, gaz veya s›v› halindeki gaz›n kab›n cidar›n› parçalayarak d›flar›ya ç›kmas›
ve böylelikle kab›n iç bas›nc› ile d›fl bas›nc› aras›nda ani olarak bir denge kurulmas›d›r),
b.
Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsam›na giren sebeplerden ötürü meydana
gelen ziya ve hasarlar,
c.
Teminat›n kapsam›na giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i; uçak
d›fl›nda kalan seri vas›talarla yap›lan nakliye masraflar›, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar›,
d.
Grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketlerinin ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketlerin
sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar,
e.
3 üncü maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile bunlar› önlemek ve
etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana
gelen zararlar,
f.
Sigorta sözleflmesiyle teminat alt›na al›nan rizikolar›n gerçekleflmesi sonucunda do¤rudan veya
dolayl› olarak meydana gelen her türlü çevre kirlili¤i sebebiyle oluflabilecek bütün zararlar.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r:
a.
Harp, her türlü harp olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma (harp ilan edilmifl olsun,
olmas›n); iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
b.
Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaflmalar›n›n
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ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen
yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m «fission» olay›n› da
kapsayacakt›r),
c.
Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› mal üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen
bütün ziya ve hasarlar,
d.
Yang›n veya yang›n vukuu dolay›s›yla yap›lan söndürme, y›kma ve kurtarma ameliyelerinin ve
y›ld›r›m›n do¤rudan do¤ruya tesirlerinden,
e.
Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kâr kayb› ve mali mesuliyetlerden,
f.
H›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teflebbüsten,
g.
Toprak çökmesi veya kaymas›, ç›¤, volkan indifalar›, deprem, sel ve su basmas› gibi tabii afetlerden,
h.
Makinelerin normal ifllemesinden ve mutad kullan›lmas›ndan do¤an afl›nma ve y›pranmalardan
veya çürüme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlar›nda kireçlenme ve çamurlanmadan,
iflletmede do¤rudan do¤ruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vesair flartlar›n sebebiyet verdi¤i
tedrici bozulmalardan,
i.
Kimyevi madde ve gazlar›n ani oksidasyonu veya müflterek reaksiyonlar› neticesi vukua gelen
infilaklardan, atmosferik elektrikiyet sebebiyle patlamaya mütemayil tozlar›n infilâkinden,
j.
Sigortal› iken hasarlanan makinenin, bu hasar giderilmeden kullan›lmas› neticesinden,
k.
Sigortal›n›n veya onun yerine kaim olan sorumlu kiflinin kast›ndan ve ayr›ca sözleflme varsa a¤›r
kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar,
l.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar.
Sigorta Bedeli ve Ayarlanmas›
Madde 4
Bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli envanter cetvelinde vas›flar› belirtilen makine
ve tesisat›n sigorta bedelleri, bu makine ve tesisat›n (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç
ve masraflar› dahil) yeni ikame bedellerine eflit olacakt›r. Hasar an›nda herhangi bir makinenin bu flekilde
hesaplanacak yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasar›n bu farka tekabül
eden nispetteki k›sm›n› sigortal› deruhte edecektir.
Sigortal› makine ve tesislerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) k›ymetlerinden fazla veya eksik
oldu¤u hasardan önce tespit edilecek olursa, ›tt›lâ tarihinden itibaren bir ayarlama yap›l›r ve fazla veya
eksik ödenmifl prim farklar› iade veya tahsil edilir.
Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri 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.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 6
Sigortac› bu sigortay›, sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve
eklerde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikate ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a.
Sigorta ettirenin kast› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 1 ay içinde sözleflmeden
cayabilir ve riziko gerçekleflmifl ise tazminat› ödemez. Cayma halinde sigortac› prime hak kazan›r.
b.
Sigorta ettirenin kast› yoksa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 1 ay içinde sözleflmeyi
fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
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 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.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi
halinde gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap
edilir ve fazlas› geri verilir.
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c.
d.

Süresinde kullan›lmayan cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› hallerde riziko:
1.
Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
2.
Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre içinde
veyahut,
3.
Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse,
sigortac› tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet
dairesinde tazminattan indirim yapar.
Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Madde 7
Akdin yap›lmas›ndan sonra sigortal› mal›n teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali
sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde, sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i;
a.
Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b.
Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde;
1.
Sözleflmeyi fesheder veya,
2.
Prim fark›n› talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 8 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit feshedilmifl
olur.
Sigortac› taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 8 gün sonra
ö¤leyin saat 12.00'de, sigorta ettiren 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.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› mal›n teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin de¤iflti¤ini ö¤renen
sigortac› sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu¤unu gösteren
bir harekette bulunursa fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› mal›n yer ve halinde rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde kasten
bildirmemiflse, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait tazminat hakk› düfler; ihbar yükümlülü¤üne
riayetsizlik kas›tl› de¤ilse al›nan primle al›nmas› gereken prim aras›ndaki orant›ya göre tazminattan indirim
yap›l›r. De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini gerektirdi¤i anlafl›l›r
ise, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esas›na
göre bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
Bu madde hükümleri sigortal›ya da aynen uygulan›r.
Mülkiyet De¤iflmesi
Madde 8
Sigortal› mal›n mülkiyetinde bir de¤ifliklik oldu¤u takdirde, sigortan›n hükmü devam eder ve sigortal›n›n
poliçeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortan›n
mevcudiyetini ö¤renen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortac› sorumluluktan kurtulur.
Sigortac› de¤iflikli¤i; yeni hak sahibi de sigortan›n mevcudiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde
sigortay› feshedebilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
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Poliçenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde, fesih ihbar› postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren 8
gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de, yeni hak sahibi taraf›ndan feshi halinde ise fesih ihbar› postaya veya
notere verildi¤i tarihi takip eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, yeni hak sahibi taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
yeni hak sahibine geri verilir.
Sigortal› mal›n malikinin de¤iflmesi an›nda mevcut prim borçlar›ndan sigorta ettiren, fesih hakk›n› kullanmayan
yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan do¤an bütün hak ve borçlar oldu¤u gibi yeni hak sahiplerine
intikal eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 9
Sigorta priminin tamam›n›n, primin 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 ödenmedi¤i 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›¤› taktirde 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 de ödemedi¤i
taktirde 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.
Primin 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 birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde 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 hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
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.
Sigortal›n›n Poliçenin Yürürlü¤ü Esnas›ndaki Yükümlülükleri
Madde 10
Sigortal›, sigorta konusu makine ve tesislerin emniyeti ve korunmas› için, sigortal› de¤ilmifl gibi, gerekli
ihtimam› göstermekle yükümlüdür.
Sigortal›, sigorta konusu makine ve tesisleri normal bak›ml› ve ifller halde bulundurmak için gerekli makul
tedbirleri almaya, kabul olunan teknik ölçülerden afl›r› yüklemeleri önlemeye, idari mercilerin mer'i nizam
ve talimatlar›na ve bilhassa bunlardan makine ve tesislerin çal›flt›r›lmas›na ve kontrolüne taallûk edenlere
tamam›yla riayet etmeye mecburdur.
Sigortac› yetkili memurlar› vas›tas›yla gerekti¤inde sigorta konusu makine ve tesisleri teftifl ve kontrole yetkili
olup, sigortal› da bu kontrollere müsaade ve yard›m etmekle yükümlüdür.
Hasar Vukuunda Sigortal›n›n Yükümlülükleri
Madde 11
Sigortal›, hasar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür:
a.
Hasar›n vukuunu ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortac›ya ihbar etmek,
b.
Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›
taraf›ndan verilen talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
c.
Hasar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tayine, ziya ve hasar miktar›yla
delilleri tespite yararl› ve sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl› veya
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d.
e.
f.
g.

kendisi taraf›ndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortac›n›n talebi üzerine, gecikmeksizin vermek
ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
temin ve muhafaza etmek (fiu kadar ki ihbar› yap›lm›fl cüz'i hasarlar›n tamiriyle iflletmenin faaliyetini
idame noktas›ndan zaruri ve esasl› tamirleri ayr›ca tamir ihbar› yap›lmak kayd›yla bundan müstesnad›r.
Ancak hasar›n ihbar›ndan itibaren 7 gün içinde sigortac› tetkikini yapt›rmam›flsa sigortal› her türlü
tamirat› yapt›rmakta serbesttir.),
Ziya ve hasar›n tahmini miktar›n› belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde
sigortac›ya vermek,
Zaruri haller d›fl›nda hasar konusu yer veya mallarda bir de¤ifliklik yapmamak,
Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
sigortal› yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere
müsaade etmek,
Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa, bunlar› sigortac›ya bildirmek.

Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Madde 12
a.
Sigortal›, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar
miktar›nda bir art›fl olursa sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu surette artan k›s›m indirilir.
b.
Sigortal›, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktar›n› kasten art›r›c›
fiillerde bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler.
Hasar›n Tespiti
Madde 13
Bu poliçe ile sigortal› k›ymetlerde meydana gelen ziya ve hasar›n miktar› taraflarca uyuflularak tespit edilir.
Taraflar uyuflmad›klar› takdirde, ziya ve hasar›n miktar› mütehass›s ve mühendisler veya teknisyenler
aras›ndan seçilecek ve hakem-bilirkifli diye adland›r›lan bilirkifliler taraf›ndan, afla¤›daki hükümlere tabi
olmak üzere tespit edilir:
a.
‹ki taraf tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad›klar› takdirde taraflardan her biri kendi hakembilirkiflisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle di¤er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkiflileri tayinlerinden
itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel, bir üçüncü tarafs›z hakem-bilirkifli seçerler
ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin
anlaflamad›klar› hususlarda, anlaflamad›klar› hadler dahilinde kalmak ve buna münhas›r olmak
kayd›yla karar vermeye yetkilidir.
Üçüncü hakem-bilirkifli karar›n› müstakil bir rapor halinde verebilece¤i gibi, di¤er hakem-bilirkiflilerle
bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkifli raporlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Hakem-bilirkifli raporlar›n›n beher ünite için tespit edilecek ziya ve hasar miktarlar›ndan baflka
hasar›n belli veya muhtemel sebebini, hasarl› k›ymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek de¤eri
ile yenileme de¤erini - tamir veya baflka hususlar için faydalanabilecek enkaz›n a¤›rl›¤›n› ve
de¤erini de - ihtiva etmesi gereklidir.
b.
Taraflardan herhangi biri di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiflisini
tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiflileri üçüncü hakem-bilirkiflisinin seçimi hususunda 7 gün
içerisinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkifli veya üçüncü hakem-bilirkifli, taraflardan birinin
talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme baflkan› taraf›ndan
tarafs›z ve mütehass›s flah›slar aras›ndan seçilir.
c.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflisinin - bu flah›s ister taraf hakem-bilirkiflilerince, ister yetkili
mahkeme baflkan› taraf›ndan seçilecek olsun - sigortac›n›n veya sigortal›n›n ikamet etti¤i veya
hasar›n meydana geldi¤i mahal d›fl›ndan seçilmesini isteme hakk›n› haizdirler ve bu iste¤in yerine
getirilmesi gereklidir.
d.
Hakem-bilirkifliler, ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise, ayr›lan hakem-bilirkifli yerine yenisi
ayn› usule göre seçilir ve tespit muamelesine kald›¤› yerden devam edilir. Sigortal›n›n ölümü, tayin
edilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin vazifesini sona erdirmez.
‹htisas yoklu¤u sebepleriyle hakem-bilirkiflilere yap›lacak itiraz, bu flah›slar›n ö¤renildi¤i tarihten
itibaren 7 gün içerisinde yap›lmad›¤› takdirde, itiraz hakk› düfler.
e.
Hakem-bilirkifliler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve di¤er mevzuat hükümleri
ile de ba¤l› de¤ildirler.
f.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti z›mn›nda hakem-bilirkifliler gerekli görecekleri deliller ile hasar
zaman›nda mevcut sigortal› mal›n ve de¤erinin tespitine yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir
ve hasar mahallinde incelemelerde bulunabilirler.
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g.

Hakem-bilirkifli veya kiflilerinin, yahut üçüncü hakem-bilirkiflisinin ziya ve hasar miktar› hususunda
verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar. Bir hakem-bilirkifli karar›na dayanmadan sigortac›dan
tazminat talep ve dava edilemez. Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak, karar ilk bak›flta anlafl›l›r, yani
aflikâr olarak hakiki durumdan önemli flekilde farkl› ise, itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali raporun
tebli¤i tarihinden itibaren 1 hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili
mahkemeden istenebilir.
h.
Taraflar tazminat miktar› hususunda anlaflamad›kça, alacak ancak hakem-bilirkifli karar› ile muaccel
olur ve zamanafl›m› kesin raporun taraflara tebli¤i tarihinden evvel ifllemeye bafllamaz. Me¤er ki
hakem-bilirkiflilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti aras›nda 2 y›ll›k müddet
geçmifl olsun.
i.
Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar›n› öderler. Üçüncü hakem-bilirkiflinin ücret ve
masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
j.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti, teminat verilen rizikolar; sigorta bedeli, sigorta de¤eri, aflk›n ve
menfaat de¤eri alt›nda sigorta, sorumlulu¤un bafllang›c›, hak düflürücü ve hak azalt›c› sebepler
hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlara ve bunlar›n ileri sürülmesine tesir
etmez.
Tazminat›n Hesab›
Madde 14
Ödenecek tazminat›n miktar› afla¤›da yaz›l› esaslar dahilinde tespit edilir:
a.
Tamiri kabil hasar ve ziya (k›smi hasar) halinde:
Tazminat tutar›; ikame olunan yedek parçalar›n yeni bedelleri, mahallinde cari ifl saatleri tarifesine
göre iflçilik masraflar›, var ise normal nakliye masraflar› (uçak hariç) sökme ve montaj masraflar›,
gümrük, resim, vergi, harç ve masraflar› dahil olarak makine veya tesislerin hasardan hemen evvelki
hal ve flartlar›na getirilmesi için gerekli bedelden ibarettir. Tamirat dolay›s›yla eski parça yerine
yeni parça konulmas› sebebiyle tazminattan indirme yap›lmaz. Tekrar faydalan›lmas› mümkün olan
parçalar›n (sovtaj›n) bedeli tazminattan indirilir.
b.
Poliçede gösterilen makine ve tesisattan birinin veya tamam›n›n tam hasar› ve ziya› halinde;
Tazminat tutar›, makine ve tesisat›n hasar an›ndaki yeni k›ymetinden eskime ve afl›nma pay›n›n ve
kurtar›lan de¤erlerin tenzili ve buna sökme masraflar›n›n nakliye, gümrük resmi, vergi, harç ve
masraflar› ve montaj masraflar›n›n ve bu hususta sözleflmeye aksine hüküm konulmufl ise 2. maddenin
(b) ve (c) f›kralar›nda yaz›l› unsurlar›n ilavesi kayd›yla bulunacak bedelden ibarettir.
Yukar›daki (a) f›kras›nda belirtilen tamirat masraflar› bu f›krada yaz›l› oldu¤u üzere tespit olunan
tazminat tutar›na muadil veya bundan fazla ise makine ve tesis tam hasara u¤ram›fl say›l›r.
c.
Poliçede her makine veya tesisat için gösterilmifl olan asgari muafiyet miktar›ndan afla¤› olmamak
kayd›yla, aksine sözleflme yok ise her hasar›n % 20'si sigortal›n›n uhdesinde kal›r.
d.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u herhalde sigortal› her makine ve tesise ait poliçede yaz›l› sigorta bedeli
ile s›n›rl›d›r.
e.
Sigorta bedeli hasar an›nda sigortal› makinelerin ne varl›¤›na ne de de¤erine delil ve karine teflkil
etmez. Bu bedel 4. maddeye göre hesaplanacak sigorta de¤erinden noksan oldu¤u takdirde
tazminat tutar›, sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki nispete göre tespit olunur.
f.
Bu poliçe kapsam›na giren herhangi bir hasar di¤er bir sigorta poliçesi ile de temin edilmifl
bulunuyorsa müflterek sigorta esaslar› uygulan›r.
g.
Muvakkat tamirlerin masraflar›, nihai tamirat masraflar›n›n bir k›sm›n› teflkil etmedikçe sigortal›
taraf›ndan deruhte edilir.
Tazminat›n Ödenmesi
Madde 15
Sigortac› herhangi bir hasarl› makine ve tesisi veya bunlar›n hasarl› parçalar›n› tamir veya ikame edebilece¤i
gibi zararlar› nakden de ödeyebilir.
Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 16
Sigortac›, ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› ve sigorta ettiren sigortac›n›n
ikame edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i takdirde sigorta teminat› sona
erer. K›smi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
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Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibariyle ayr› ayr› gösterilmifl ve bu birimlerden
(ünite veya gruplardan) biri veya birkaç› tam hasara u¤ram›fl ise bu birimlere (ünite veya gruplara) iliflkin
sigorta teminat›, hasar tarihinde sona erer. K›smi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit
edilmifl olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde hasar tarihinden itibaren gün esas› üzerinden prim al›nmak suretiyle
sigorta bedeli eski miktara ç›kart›labilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir
Sigortac›, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihten itibaren
15 gün sonra ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen
sürenin primi gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
B›rakma
Madde 17
Aksine sözleflme yoksa hasarl› mal sigortac›ya b›rak›lamaz.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim, Harç ve ‹dare Masraflar›
Madde 18
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi,
resim veya harçlarla sigorta sözleflmesinde gösterilen idare masraf› sigorta ettirene aittir.
Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 19
Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n ihbar ve tebli¤leri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine
arac›l›k yapan acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine,
bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye bildirilen son adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Hasar›n vukuunda ve tamire bafllamaya ait ihbar›n önceden mutlaka telgrafla yap›lmas› flartt›r.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 20
Sigortac›, sigortal›ya ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 21
Bu poliçeden do¤an ihtilaflar sebebiyle sigorta flirketi aleyhine aç›lacak davalarda yetkili mahkeme,
sigorta flirketi merkezinin veya sigorta akdine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u veya
hasar›n vukua geldi¤i, sigorta flirketi taraf›ndan aç›lacak davalarda ise, daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u
yerin ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemedir.
Zamanafl›m›
Madde 22
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler 2 y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 23
Bu genel flartlara, varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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1.5. ELEKTRON‹K C‹HAZ S‹GORTALARI GENEL fiARTLARI
Teminat Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde cinsi, say›s›, yap›m y›llar›,
niteli¤i ve sigorta k›ymetleri yaz›l›, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmifl olan elektronik
makine, teçhizat veya bilgi ifllem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çal›fl›r halde iken veya
ayn› iflyerinde temizleme, bak›m, revizyon ve yer de¤ifltirme esnas›nda veya dururken, önceden bilinmeyen
ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;
a.
‹flletme personelinin veya üçüncü kiflilerin ihmali, kusuru, hatas›, dikkatsizli¤i veya sabotaj›ndan,
b.
Sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u mahallerde yap›lan h›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teflebbüsten,
c.
Hatal› dizayn ve malzemeden,
d.
K›sa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon ak›m›n›n etkilerinden,
e.
Yang›n, y›ld›r›m, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yap›lan söndürme, y›kma ve kurtarma
ameliyelerinden,
f.
Kavrulma, kararma, duman ve isden,
g.
Deprem hariç f›rt›na, sel, seylap, yer kaymas›, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
h.
Su ve rutubet etkisi ve bunlardan do¤an korozyon hasarlar›ndan,
›.
‹stisna edilmeyen di¤er hallerden,
husule gelen maddi ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i tamirat masraflar› ve ikame bedellerini temin
eder.
Aksine Sözleflme Yoksa, Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 2
Aksine sözleflme yoksa afla¤›daki haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:
a.
Teminat›n kapsam›na giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i
nakliyenin en erken yap›lmas›n› sa¤layacak mutad vas›talar d›fl›nda kalan seri vas›talarla yap›lan
nakliye masraflar›, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar›,
b.
Seyyar ve tafl›nabilir elektronik cihazlar›n poliçede yaz›l› sigortal› mahal d›fl›nda kullan›m ve
sevkiyatlar› s›ras›nda ziya ve hasarlar›,
c.
Sigortal› k›ymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarlar›,
d.
Grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketlerinin ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketlerin
sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar›,
e.
Elektronik bilgi ifllem sistemlerinde (depo) kay›t edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk,
bant, kart ve düz metin formlar› ve benzeri harici bilgi ortam›n›n fiziki hasarlar› sonucu ziya ve
hasarlar›,
f.
Teminat›n kapsam›na giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortal› k›ymet yerine alternatif baflka
bir k›ymetin kullan›lmas›ndan do¤acak artan ifl ve çal›flma masraflar›,
g.
Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar,
h.
3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile bunlar› önlemek ve
etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana
gelen zararlar.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r.
a.
Harp, her türlü harp olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma (harp ilan edilmifl olsun,
olmas›n), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
b.
Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaflmalar›n›n
ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m «fission» olay›n› da
kapsayacakt›r).
c.
Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› k›ymet üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen
bütün ziya ve hasarlar.
d.
Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kâr kayb› veya mali mesuliyetler,
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e.

Sigortal› k›ymetlerin normal ifllemesinden ve mutad kullan›lmas›ndan do¤an afl›nma ve y›pranmalardan
veya çürüme, paslanma, korozyon, erozyon veya oksidasyondan, atmosferik vesair flartlar›n
sebebiyet verdi¤i tedrici bozulmalardan,
f.
Sigortal› k›ymetlerin imalatç› ya da sat›c›lar›n›n yasa veya sözleflme gere¤i sorumlu oldu¤u ziya
ve hasarlar,
g.
Sigortan›n bafllang›c›nda sigortal›n›n veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortal› k›ymetler
ve bulundu¤u yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozukluklar›n sebep oldu¤u ziya ve hasarlar,
h.
Sigortal› iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortal› k›ymetin kullan›lmas› neticesinden,
i.
Sigortac›n›n sorumlulu¤unu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortal› ünitelerin
forksiyonlar›n› yerine getirmek için yap›lan ayar, tamir ve bak›m masraflar›,
j.
Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kay›fl vesair gibi de¤ifltirilebilir parçalar ve ya¤lar veya kimyasal
maddeler gibi belirli sürelerde de¤ifltirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullan›lma
neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortal› di¤er
k›ymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir),
k.
Sigortal› k›ymetlerin boyal›, cilal› ya da mineli d›fl yüzeylerinde meydana gelebilecek s›yr›k, çizik
gibi estetik kusurlar (Bu kusurlar sebebiyle sigortal› di¤er k›ymetlerde meydana gelecek ziya ve
hasarlar teminata dahildir),
l.
Sigortal›n›n veya onun yerine kaim olan sorumlu kiflinin kast›ndan ve a¤›r kusurundan mütevellit
maddi ziya ve hasarlar,
m.
3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar
Sigorta Bedeli ve Ayarlanmas›
Madde 4
Bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde vas›flar› belirtilen sigortal› k›ymetlerin
sigorta bedelleri, bu k›ymetlerin (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masraflar› dahil)
yeni ikame bedellerine eflit olacakt›r. Hasar an›nda herhangi bir ünite veya birimin bu flekilde hesaplanacak
yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasar›n bu farka tekabül eden nispetteki
k›sm›n› sigortal› deruhte edecektir.
Sigortal› k›ymetlerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) k›ymetlerinden fazla veya eksik oldu¤u
hasardan önce tespit edilecek olursa, ›tt›la tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gün esas› üzerinden bir
ayarlama yap›l›r ve fazla veya eksik ödenmifl prim farklar› iade veya tahsil edilir.
Sigorta Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri 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.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 6
Sigortac›, bu sigortay› sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve
eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikate ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a.
Sigorta ettirenin kast› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden
cayabilir veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar. Cayma halinde sigortac› prime hak
kazan›r. Riziko gerçekleflmifl ise tazminat› ödemez.
b.
Sigorta ettirenin kast› yoksa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 1 ay içinde sözleflmeyi
fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, sigorta ettiren 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.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi
halinde gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap
edilir ve fazlas› geri verilir.
29

c.
d.
a.
b.
c.

Cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk›, süresinde kullan›lmad›¤› takdirde düfler.
Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› hallerde riziko:
Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre veyahut,
Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse, sigortac› tahakkuk ettirilen
prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan indirim yapar.
Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Madde 7
Akdin yap›lmas›ndan sonra sigortal› k›ymetin teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali
sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde, sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i;
a.
Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b.
Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1.
Sözleflmeyi fesheder veya,
2.
Prim fark›n› talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 8 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit feshedilmifl
olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, sigorta ettiren 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.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetin teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin de¤iflti¤ini ö¤renen
sigortac›n›n, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu¤unu gösteren
bir harekette bulunmas› halinde fesih hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetin yer ve halinde rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde
kasten bildirmemiflse, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait tazminat hakk› düfler; ihbar
yükümlülü¤üne riayetsizlik kas›tl› de¤ilse al›nan primle
al›nmas› gereken prim aras›ndaki orant›ya göre
tazminattan indirim yap›l›r. De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini
gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre
için gün esas›na göre bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
Bu madde hükümleri sigortal›ya da aynen uygulan›r.
Mülkiyet De¤iflikli¤i
Madde 8
Sigortal› k›ymetin mülkiyetinde bir de¤ifliklik oldu¤u takdirde, sigortan›n hükmü devam eder ve sigortal›n›n
poliçeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortan›n
mevcudiyetini ö¤renen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortac› sorumluluktan kurtulur.
Sigortac› de¤iflikli¤i; yeni hak sahibi de sigortan›n mevcudiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde
sigortay› feshedebilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
Poliçenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde, sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter
vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, yeni
hak sahibi taraf›ndan feshi halinde fesih ihbar›n›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip eden gün
ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, yeni hak sahibi taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
yeni hak sahibine geri verilir.
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Sigortal› k›ymetin malikinin de¤iflmesi an›nda mevcut prim borçlar›ndan sigorta ettiren, fesih hakk›n›
kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan do¤an bütün hak ve borçlar oldu¤u gibi yeni hak sahiplerine
intikal eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 9
Sigorta priminin tamam›n›n, primin 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 ödenmedi¤i 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›¤› taktirde 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 de ödemedi¤i
taktirde 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.
Primin 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 birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde 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 hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
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.
Sigortal›n›n Poliçenin Yürürlü¤ü Esnas›ndaki Yükümlülükleri
Madde 10
Sigortal›, sigorta konusu k›ymetlerin emniyeti ve korunmas› için, sigortal› de¤ilmifl gibi, gerekli ihtimam›
göstermekle yükümlüdür.
Sigortal›, sigorta konusu k›ymetleri normal bak›ml› ve ifller halde bulundurmak için gerekli makul tedbirleri
almaya, imalatç› firman›n kullanma talimat›nda belirtilen kullanma, kontrol ve bak›m esaslar›na uymaya,
kabul olunan teknik ölçülerden afl›r› yüklemeleri önlemeye idari mercilerin mer'i nizam ve talimatlar›na
ve bilhassa bunlardan sigortal› k›ymetlerin çal›flt›r›lmas›na ve kontroluna taalluk edenlere tamam›yla riayet
etmeye mecburdur.
Sigortac› yetkili memurlar› vas›tas›yla gerekti¤inde sigorta konusu k›ymetleri teftifl ve kontrole yetkili olup,
sigortal› da bu kontrollere müsaade ve yard›m etmek ve sigortac›n›n önerece¤i makul tedbirleri almakla
yükümlüdür.
Hasar Vukuunda Sigortal›n›n Yükümlülükleri
Madde 11
Sigortal›, hasar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür.
a.
Hasar›n vukuunu ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortac›ya ihbar etmek,
b.
Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›
taraf›ndan verilen talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
c.
Hasar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tayine ve ziya ve hasar miktar›yla
delilleri tespite yararl› ve sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl› veya
kendisi taraf›ndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortac›n›n talebi üzerine gecikmeksizin vermek
ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
temin ve muhafaza etmek.
fiu kadar ki, sigortal› yukar›daki hükümler dairesinde sigortac›y› haberdar ettikten sonra iflletmenin
faaliyetinin aksamamas› amac›yla küçük çaptaki tamirleri (ayr›ca tamir ihbar›nda bulunmak kayd›yla)
sigortac›n›n yetkili elemanlar›n›n gelmesini beklemeden yapt›rabilir.
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Sigortac›, hasar ihbar›n› ald›ktan sonra 7 gün içerisinde hasar yerine eksper göndermedi¤i takdirde,
sigortal› herhangi bir kayda ba¤l› olmaks›z›n hasarl› k›sm›n tamirine bafllayabilir.
d.
Ziya ve hasar›n tahmini miktar›n› belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde
sigortac›ya vermek,
e.
Zaruri haller d›fl›nda hasar konusu yer veya mallarda bir de¤ifliklik yapmamak,
f.
Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin
sigortal› yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere
müsaade etmek,
g.
Sigortal› k›ymetlerin çal›nmas› halinde durumu ö¤renir ö¤renmez derhal zab›taya bildirmek ve
alaca¤› zapt› sigortac›ya ibraz etmek,
h.
Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Madde 12
a.
Sigortal›, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar
miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu surette artan k›s›m indirilir.
b.
Sigortal›, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktar›n› kasten art›r›c›
fiilerde bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler.
Hasar›n Tespiti
Madde 13
Bu poliçe ile sigortal› k›ymetlerde meydana gelen ziya ve hasar›n miktar› taraflarca uyuflularak tespit edilir.
Taraflar uyuflamad›klar› takdirde, ziya ve hasar›n miktar› bu sahada mütehass›s mühendisler veya teknisyenler
aras›ndan seçilecek ve hakem-bilirkifli diye adland›r›lan bilirkifliler taraf›ndan, afla¤›daki hükümlere tabi
olmak üzere tespit edilir:
a.
‹ki taraf tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad›klar› takdirde taraflardan her biri kendi hakembilirkiflisini tayin eder ve bu husus noter eliyle di¤er tarafa bildirilir. Taraf hakem-bilirkiflileri tayinlerinden
itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel, bir üçüncü tarafs›z hakem-bilirkifli seçerler
ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin
anlaflamad›klar› hususlarda anlaflamad›klar› hadler dahilinde kalmak ve buna münhal olmak
kayd›yla karar vermeye yetkilidir.
Üçüncü hakem-bilirkifli karar›n› müstakil bir rapor halinde verebilece¤i gibi, di¤er hakem-bilirkiflilerle
birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkifli raporlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Hakem-bilirkifli raporlar›n›n beher ünite için tespit edilecek ziya ve hasar miktarlar›ndan baflka hasar›n belli veya muhtemel sebebini, hasarl› k›ymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek de¤eri
ile yenileme de¤erini- tamir veya baflka hususlar için faydalan›labilecek enkaz›n durumunu ve
de¤erini de ihtiva etmesi gereklidir.
b.
Taraflardan herhangi biri di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiflisini
tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiflileri üçüncü hakem-bilirkiflisinin seçimi hususunda 7 gün
içerisinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkiflisi taraflardan birinin
talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme baflkan› taraf›ndan
tarafs›z ve mütehass›s flah›slar aras›ndan seçilir.
c.
Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflisinin -bu flah›s ister taraf hakem-bilirkiflilerince, ister yetkili
mahkeme baflkan› taraf›ndan seçilecek olsun- sigortac›n›n veya sigortal›n›n ikamet etti¤i veya
hasar›n meydana geldi¤i mahal d›fl›ndan seçilmesini isteme hakk›n› haizdirler ve bu iste¤in yerine
getirilmesi gereklidir.
d.
Hakem-bilirkifliler, ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise, ayr›lan hakem-bilirkifli yerine yenisi
ayn› usule göre seçilir ve tespit muamelesine kald›¤› yerden devam edilir. Sigortal›n›n ölümü, tayin
edilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin vazifesini sona erdirmez.
‹htisas yoklu¤u sebebiyle hakem-bilirkiflilere yap›lacak itiraz, bu flah›slar›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren
7 gün içerisinde yap›lmad›¤› takdirde, itiraz hakk› düfler.
e.
Hakem-bilirkifliler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve di¤er mevzuat›n hükümleri
ile de ba¤l› de¤ildirler.
f.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti z›mn›nda hakem-bilirkifliler gerekli görecekleri deliller ile hasar
zaman›nda mevcut sigortal› mal›n ve de¤erinin tespitine yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir
ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.
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g.

Hakem-bilirkifli veya hakem-bilirkifliler, yahut üçüncü hakem-bilirkiflisinin ziya ve hasar miktar›
hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar. E¤er ziya ve hasar miktar› taraflarca tespit
edilmemiflse bir hakem-bilirkifli karar›na dayanmadan sigortac›dan tazminat talep ve dava edilemez.
Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak karar, ilk bak›flta anlafl›l›r, yani aflikar olarak hakiki durumdan
önemli bir flekilde farkl› ise, itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali raporun tebli¤i tarihinden itibaren bir
hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
h.
Taraflar tazminat miktar› hususunda anlaflamad›kça, alacak ancak hakem-bilirkifli karar› ile muaccel
olur ve zamanafl›m› kesin raporun taraflarca tebli¤i tarihinden evvel ifllemeye bafllamaz. Me¤er
ki hakem-bilirkiflilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti aras›nda 2 y›ll›k
müddet geçmifl olsun.
i.
Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar›n› öderler. Üçüncü hakem-bilirkiflisinin ücret
ve masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.
j.
Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta de¤eri, aflk›n ve
menfaat de¤eri alt›nda sigorta, sorumlulu¤un bafllang›c›, hak düflürücü ve hak azalt›c› sebepler
hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlara ve bunlar›n ileri sürülmesine tesir
etmez.
Tazminat›n Hesab›
Madde 14
Ödenecek tazminat›n miktar› afla¤›da yaz›l› esaslar dahilinde tespit edilir:
a.
Tamiri kabil hasar ve ziya (k›smi hasar) halinde:
Tazminat tutar›, ikame olunan yedek parçalar›n yeni bedelleri, iflçilik masraflar› var ise normal
nakliye masraflar›, sökme ve montaj masraflar›, gümrük, resim, vergi, harç ve masraflar› dahil
olmak üzere hasara u¤rayan ünite veya birimin hasardan hemen önceki hal ve flartlar›na getirilmesi
için gerekli bedel ile sözleflmeye aksine hüküm konulmufl ise 2. maddenin (a), (b) ve (g) f›kras›nda
yaz›l› ücret ve masraflar›n ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Tamirat dolay›s›yla eski parça yerine yeni parça konulmas› sebebiyle tazminattan indirme yap›lmaz.
Tekrar faydalan›lmas› mümkün olan parçalar›n (sovtaj) bedeli tazminattan indirilir.
b.
Sigortal› k›ymetlerden birinin veya tamam›n›n tam hasar› veya ziya› halinde;
Tazminat tutar›, sigortal› k›ymetlerin hasar an›ndaki yeni k›ymetinden eskime ve afl›nma pay›n›n
ve kurtar›lan de¤erlerin tenzili ve buna sökme masraflar›n›n, var ise nakliye gümrük, vergi, resim,
harç ve masraflar› ve montaj masraflar› ile sözleflmeye aksine hüküm konulmufl ise 2. maddenin
(a), (b) ve (g) f›kras›nda yaz›l› ücret ve masraflar›n ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Yukar›da (a) f›kras›nda belirtilen tamirat masraflar› bu f›krada yaz›l› oldu¤u üzere tespit olunan
tazminat tutar›na muadil veya bundan fazla ise sigortal› k›ymet tam hasara u¤ram›fl say›l›r.
c.
Her bir hasarda, poliçe ve eklerinde sigortal› k›ymetlerin hizalar›nda yaz›l› muafiyet, yukar›da (a)
ve (b) bendine göre bulunacak tazminat tutar›ndan indirilir.
d.
Sigortac›n›n sorumlulu¤u her halde sigortal› k›ymetlerin poliçe cetvelinde veya eklerinde hizalar›nda
yaz›l› sigorta bedeli ile s›n›rl›d›r.
e.
Sigortal› k›ymetlerin poliçe cetvelinde yaz›l› sigorta bedeli bu k›ymetlerin ne varl›¤›na ne de de¤erine
delil ve karine teflkil etmez. Bu bedel 4. maddeye göre hesaplanacak sigorta de¤erinden noksan
oldu¤u takdirde tazminat tutar›, sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki nispete göre tespit
olunur.
f.
Bu poliçe kapsam›na giren herhangi bir hasar di¤er bir sigorta poliçesi ile de temin edilmifl
bulunuyorsa müflterek sigorta esaslar› uygulan›r.
g.
Muvakkat tamirat masraflar›, nihai tamirat masraflar›n›n bir k›sm›n› teflkil etmedikçe sigortal› taraf›ndan
deruhte edilir.
h.
Hasarla ilgili olarak herhangi bir ilave veya ilave mahiyetinde ve gelifltirme masraflar› bu poliçe
kapsam›na dahil de¤ildir.
Tazminat›n Ödenmesi
Madde 15
Sigortac› hasara u¤ram›fl sigortal› k›ymeti veya bunlar›n hasarl› parçalar›n› tamir ve ikame edebilece¤i
gibi bunlar›n bedelini nakden de ödeyebilir.
Sigortac› tazminat ödemelerini tamir ve ikame ile ilgili fatura ve dokümanlar› gördükten sonra yapacakt›r.
H›rs›zl›k neticesi meydana gelen ziya ve hasarlarda;
Tazminat, h›rs›zl›k iddias›n›n hakikate uygun oldu¤u hakk›nda kanaat istihsaline yarayan malumat ve
vesaikin sigortac›ya verilmesinden itibaren bir ay sonra vacibüttediye olur.
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fiayet, hak sahibi veya sigorta ettiren hakk›nda, polis veya adli makamlarca tahkikat
tahkikat›n hitam›na de¤in sigortac› tazminat tediyesini tehir edebilir.

aç›lm›fl ise, bu

Tazminat›n ödenmesini müteakip çal›nan sigortal› k›ymetlerin tamamen veya k›smen ele geçirilmesi veya
bunlar hakk›nda sigortal› taraf›ndan bilgi edinilmesi halinde sigortal›, keyfiyeti yaz›l› olarak sigortac›ya
derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortal›, ele geçirilen sigortal› k›ymetler üzerindeki haklar›n› sigortac›n›n talebi halinde ona devretmeye
mecburdur. Ele geçirilen sigortal› k›ymetler tam de¤erleriyle tazmin edilmifl bulunuyorsa sigortal›, ya
tazminat› iade etmek veya bunlar› sigortac›n›n emrine amade k›lmakla yükümlüdür. Sigortal› bu husustaki
karar›n›, sigortac› taraf›ndan yap›lacak talep tarihinden itibaren iki hafta zarf›nda vermek mecburiyetindedir.
Sigortal›, karar›n› bu müddet zarf›nda vermedi¤i takdirde, seçme hakk› sigortac›ya geçer.
Ele geçirilen sigortal› k›ymetler de¤erinin bir k›sm› ile tanzim edilmifl bulunuyorsa, sigortal› tazminat› iade
etmek suretiyle bunlar› muhafaza edebilir. Sigortac› taraf›ndan yap›lacak talep üzerine sigortal›, bu
k›ymetleri muhafaza etmek istedi¤ini iki hafta zarf›nda bildirmezse, sigortal› k›ymetler, sigortac› ile anlafl›larak
aç›k art›rma yolu ile sat›l›r ve sat›fl bedelinden sat›fl masraflar› indirildikten sonra kalan k›s›mdan ödedi¤i
tazminat tutar›na isabet eden miktar sigortac›ya ait olur.
Ele geçirilen sigortal› k›ymetlerde çal›nma dolay›s›yla bir k›ymet eksilmesi vukua gelmiflse sigortac› bundan
do¤an zarar› tazminle yükümlüdür.
Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 16
Sigortac›, ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› ve sigorta ettiren sigortac›n›n
ikame edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i takdirde sigorta teminat› sona erer.
K›smi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibar›yla ayr› ayr› gösterilmifl ve bu birimlerden
(ünite veya gruplardan) biri veya birkaç› tam hasara u¤ram›fl ise bu birimlere (ünite veya gruplara) iliflkin
sigorta teminat›, hasar tarihinde sona erer. K›smi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit
edilmifl olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, hasar tarihinden itibaren gün esas› üzerinden prim al›nmak suretiyle
sigorta bedeli eski miktara ç›kart›labilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe
kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
B›rakma
Madde 17
Aksine sözleflme yoksa hasarl› mal sigortac›ya b›rak›lamaz.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim, Harç ve ‹dare Masraflar›
Madde 18
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmifl veya
yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden al›n›r.
Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 19
Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n ihbar ve tebli¤leri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine
arac›l›k yapan acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine,
bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye bildirilen son adresine ayn› surette yap›l›r.
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Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Hasar ihbarlar› veya tamire bafllamaya ait ihbarlar›n en seri yolla yap›lmas› flartt›r.
‹hbar yap›lmadan tamirat ifllemine bafllanmayacakt›r.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 20
Sigortac›, sigortal›ya ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 21
Bu poliçeden do¤an ihtilaflar sebebiyle sigorta flirketi aleyhine aç›lacak davalarda yetkili mahkeme,
sigorta flirketi merkezinin veya sigorta akdine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u veya
hasar›n vukua geldi¤i, sigorta flirketi taraf›ndan aç›lacak davalarda ise, daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u
yerin ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemesidir.
Zamanafl›m›
Madde 22
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler 2 y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 23
Bu genel flartlara, varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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2. KLOZLAR
2.1. Deprem ve Yanarda¤ Püskürmesi Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanarda¤ püskürmesinin do¤rudan veya dolaylı neden olaca¤ı
yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller
ve istinat duvarları teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
Yangın Sigortası Genel fiartları aksine, deprem veya yanarda¤ püskürmesinin sebebiyet verece¤i yangın
ve infilaklarda, sigortalı fleylerin kaybolmasından do¤an zararlar.
Muafiyet
Deprem veya yanarda¤ püskürmesinin sebep olaca¤ı yangın dıflındaki zararlarda sigortacılar, 72 saatlik
devamlı bir süre içinde meydana gelen zararın … TL sını aflan kısmından sorumludur.
‹htarlar
1.
Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤rendi¤i tarihten
itibaren en geç befl gün içinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
2.
‹flbu deprem teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak
verilmifltir.
2.1.1. Deprem ve Yanarda¤ Püskürmesi Teminatı ‹çin Enflasyona Endeksli Teminat Klozu
Enflasyona karflı koruma amacıyla, taraflarca kararlafltırılan ve afla¤ıda belirtilen oranda teminat artıflı
verilebilir. Bu durumda, sigorta primi, teminat artıfl oranının yarısı kadar artırılarak tespit edilir.
Teminat artıfl oranına esas teflkil edecek enflasyon oranı poliçe üzerinde belirtilmifltir.
2.1.2. Zorunlu Deprem Sigortasına ‹liflkin Enflasyon Uygulama Klozu
Deprem ve Yanarda¤ püskürmesi teminatı için, sigortalı binanın Zorunlu Deprem Sigortası ile teminat
altında bulunan kısmı da ihtiyari deprem sigorta bedelinin tabi oldu¤u oranda enflasyona karflı koruma
altına alınmıfltır.
2.2. Sel veya Su Bask›n› Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1.
Sigorta konusu fleyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taflmasının,
2.
Denizlerin gelgit o layları ve deniz depremi (tsunami) dıflında kabarmasının,
3.
Ya¤ıfllar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının,
4.
Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından ya¤ıfllar nedeniyle geri tepmesinin,
5.
Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının,
riziko konusu kıymetlerde do¤rudan sebep olaca¤ı zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Bina içindeki veya dıflındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taflması sonucu
meydana gelen zararlar,
2.
Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, ya¤mur derelerinin ve oluklarının taflması sonucu meydana
gelen zararlar,
3.
Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar,
4
Ya¤ıfllar nedeniyle meydana gelmedi¤i takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik
çukurlarından geri tepen pis suların sebep olaca¤ı zararlar,
5.
Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen
her türlü hasar,
‹flbu sel veya su baskını teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen
beyan yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak
verilmifltir.
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2.3. F›rt›na Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Ya¤mur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1
metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürükledi¤i veya attı¤ı fleylerin
çarpması sonucu sigortalı fleylerde do¤rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun
kabararak riziko konusu kıymetlerde do¤rudan meydana getirece¤i her türlü zarar.
‹flbu fırtına teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak
verilmifltir.
2.4. Duman Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Bir boru veya menfezle bacaya ba¤lanmıfl ısıtma ve piflirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dıflı veya
kusurlu flekilde ifllemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı fleylerde do¤rudan meydana gelecek
zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Ocak ve flöminelerden çıkan dumanların sebep oldu¤u zararlar.
2.
Binaların dıfl kısımlarında ve açıktaki fleylerde meydana gelen duman zararları.
‹flbu duman teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak
verilmifltir.
2.5. Grev, Lokavt, Kargaflal›k, Halk Hareketleri Klozu
Yang›n Sigortas› Genel fiartlar› hükümleri sakl› kalmak kayd›yla;
Yang›na sebebiyet vermifl olsun, olmas›n; grev, lokavt, 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.
Grev, lokavt, kargaflal›k, halk hareketleri teminat›, sigorta ettirenin, Yang›n Sigortas› Genel fiartlar›nda
öngörülen beyan yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz›l› ve imzal› cevaplar›na
dayan›larak verilmifltir.
2.6. Kötü Niyetli Hareketler Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve
sigortalının usul ve füruu dıflındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve
etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı fleylerde do¤rudan
meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmifltir.
‹flbu kötü niyetli hareketler teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmifltir.
2.7. Terör Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile
bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu
sigortalı fleylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmifltir.
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Kloz konusu olayların do¤rudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen
veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma
veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dıflındadır.
2.8. Kar A¤›rl›¤› Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1.
Yo¤un kar ya¤ıflından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek a¤ırlı¤ı gerekse kayması
ve/veya düflmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki fleylerde do¤rudan meydana gelecek
zararlar,
2.
Kar a¤ırlı¤ı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı fleylerde kar,
dolu veya ya¤mur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata
ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Çatı üzerinde kar a¤ırlı¤ının etkisiyle hasar olmaksızın; karın, dolunun, ya¤murun veya eriyen karın
bina içine sızması sonucu meydana gelecek zararlar.
2.
Açıktaki fleylerde meydana gelecek zararlar.
‹flbu kar a¤ırlı¤ı teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan yükümlülü¤üne
ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmifltir.
2.9. Yer Kaymas› Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Sigortalı binanın infla edilmifl oldu¤u arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi
sonucu sigortalı fleylerde do¤rudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana
gelen yer kayması ve toprak çökmesinden do¤an zararlar teminata ilave edilmifltir.
Aksine Sözleflme Yoksa Teminat Dıflı Kalan Haller
Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden
do¤an zararlar.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Deprem veya yanarda¤ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden
do¤an zararlar,
2.
Yer kayması riskinden ba¤ımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar,
3.
Sigortanın bafllamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi.
‹flbu yer kayması teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak
verilmifltir.
2.10. Dahili Su Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1.
Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör
ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taflması, sızması, tıkanması, kırılması ve
donmasının do¤rudan sebep oldu¤u zararlar,
2.
Ya¤mur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan
sızması; su olukları veya ya¤mur derelerinin tıkanması veya taflması sonucunda bina içine giren
suların do¤rudan sebep olaca¤ı zararlar,
3.
Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taflmasının do¤rudan sebep olaca¤ı zararlar,
4.
Donma sonucu tesisatta ve tesisata ba¤lı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına
giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan
masraflar,
5.
Ya¤ıfllar nedeniyle meydana gelmedi¤i takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen
pis suların do¤rudan sebep olaca¤ı zararlar,
6.
fiehir su flebekesinin arızası nedeniyle sebep olaca¤ı zararlar,
teminata ilave edilmifltir.
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Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kıfl
baflında dona karflı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre bofl bırakıldı¤ı takdirde, su tesisatına ba¤lı
ana musluk kapatılacak ve tesisat boflaltılacaktır.
Teminat Dıflında Kalan Haller
1.
Donma sonucu dıflında tesisatta ve tesisata ba¤lı cihazlarda meydana gelen bozulma, aflınma,
eskime gibi zararlar,
2.
Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren
suların sebep olaca¤ı zararlar,
3.
Kar veya buzların atılması masrafları,
4.
‹zolasyon yetersizli¤i ve/veya kaybı nedeniyle ya¤mur ve kar sularının binanın dıfl cephe veya
terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeniyle
meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluflan terleme, küflenme ve
benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar,
5.

Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen
hasarlar.
‹flbu dahili su teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan yükümlülü¤üne
ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmifltir.
2.11. Kara Tafl›tlar› Klozu
Yang›n Sigortas› Genel fiartlar› hükümleri sakl› kalmak kayd›yla;
Motorlu ve motorsuz kara tafl›t araçlar›n›n sigortal› fleylere çarpmas› sonucu do¤rudan meydana gelecek
zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat D›fl›nda Kalan Haller:
Sigortal›, sigortal›n›n usul ve füruu ile sigortal›n›n çal›flt›rd›¤› veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu¤u
kimseler taraf›ndan kullan›lan tafl›tlar›n sebep olaca¤› zararlar.
‹flbu Kara tafl›tlar› teminat›, sigorta ettirenin, Yang›n Sigortas› Genel fiartlar›nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yaz›l› ve imzal› cevaplar›na dayan›larak verilmifltir.
2.12. Hava Tafl›tlar› Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Uçakların ve di¤er hava taflıtlarının çarpması veya düflmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düflmesi
sonucu sigortalı fleylerde do¤rudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıfltırdı¤ı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu¤u
kimseler tarafından kullanılan taflıtların sebep olaca¤ı zararlar.
‹flbu hava taflıtları teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmifltir.
2.13. Deniz Tafl›tlar› Klozu
Yangın Sigortası Genel fiartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
Motorlu veya motorsuz deniz taflıtlarının sigortalı fleylere çarpması sonucu do¤rudan meydana gelecek
zararlar teminata ilave edilmifltir.
Teminat Dıflında Kalan Haller
Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıfltırdı¤ı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulundu¤u
kimseler tarafından kullanılan taflıtların sebep olaca¤ı zararlar.
‹flbu deniz taflıtları teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel fiartları’nda öngörülen beyan
yükümlülü¤üne ilaveten bu klozla ilgili sorulara iliflkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmifltir.

39

2.14. Yang›n ve ‹nfilak Mali Sorumlulu¤u Klozu
Mal Sahibinin Kirac›ya Karfl› Olan Sorumlulu¤u
Malikin kiracıya karflı sorumlulu¤u kiralanan bina sebebiyle do¤acak hukuki sorumlulu¤u karflılar ve
ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eflya ve emtianın, Yangın Poliçesi
Genel fiartları hükümlerine göre bulunacak de¤erdir.
Kirac›n›n Mal Sahibine Karfl› Olan Sorumlulu¤u
Bu sigorta, kiracının kiralanana verece¤i zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet vermelerinden
do¤acak zararları teminat altına alır.
Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karflı sorumlulu¤u sigortasında ödenecek tazminatın
hesabında esas tutulacak kıymet, infla tarihinden itibaren meydana gelen eskime payı düflülmek suretiyle
hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak infla kıymetidir. Bina yeniden infla edilmeyecekse,
tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki ifl günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düflülerek
bulunacak miktarı geçemez.
Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karflı sorumlulu¤u sigortasında
ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere, hasar tarihinde kirada
bulunan kısımların tamiri veya yeniden inflası için tesbit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli
tutarıdır.
Komfluluk Sorumlulu¤u
Malik veya kiracının komfluluk sorumlulu¤u yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komflu bina
ve mallarına verece¤i zararları karflılar.
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komflulara verece¤i zararlar dolayısıyla malik veya kiracının
komflulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak
kıymet, Yangın Sigortası Genel fiartları hükümlerine göre bulunacak bina ve muhteviyatının de¤eridir.
2.15. Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri,
Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Muafiyet Uygulama Klozu-Konut Dıflı Sınai ve Ticari Rizikolar için
Yangın Sigortası Genel fiartları ve poliçeye eklenmifl olan Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri veya
Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör klozları hükümleri saklı kalmak
kaydıyla; bu sigorta %100 sigorta bedelinin %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müflterek sigorta
fleklinde yapılmıfltır.
Sigortalı meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oranda hasara ifltirak eder.
Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve ayrı riziko adresindeki sigorta teminatının bina
ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbafl ve di¤er tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı
kapsaması halinde, bilumum:
a. Bina sabit tesisat dekorasyon
b. Emtia
c. makine, teçhizat , demirbafl ve di¤er tesisat
gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu oldu¤u %80 oranındaki kısım) üzerinden
%2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın
muafiyeti aflan kısmından sorumludur.
2.16. Enflasyondan Koruma Klozu
Bu poliçe ile güncel de¤eri üzerinden sigorta ettirilen kıymetlere ait sigorta bedeli, enflasyondan kaynaklanan
muhtemel fiyat artıflları göz önüne alınarak poliçenin tabi oldu¤u genel ve özel flartlar dahilinde bir yıllık
sigorta süresi için poliçe üzerinde yazılı oran üzerinden koruma altına alınmıfltır.
Teminat artıfl miktarı, bu kloz ile sa¤lanan toplam artıfl tutarının iflleyen poliçe süresinin toplam poliçe
süresine olan oranı ile sınırlı olup, ödenecek tazminat hiçbir zaman sigortalanan kıymetlerin hasar tarihindeki
piyasa rayiç de¤erinden fazla olmayacaktır.
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2.17. Enflasyona Endeksli Poliçelerde Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt,
Kargaflalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozu
Sigortalıları enflasyona karflı koruma altına almak amacı güden Enflasyona Endeksli Poliçelerde Grev,
Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaflalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
ve Terör teminatının bulunması halinde; taraflarca tespit edilmifl ve poliçede belirtilmifl olan artıfl oranı
nedeniyle sigorta bedelinin artacak kısmına uygulanacak fiyat, poliçede uygulanmıfl fiyatın yarısıdır.
2.18. Rehinli alacaklı / Dain-i Mürtehin Klozu
Bu sigorta poliçesi, poliçede yazılı primin tamamının ödenmifl olması flartı ile, poliçede rehinli alacaklı
sıfatıyla yer alan kurumun/flahsın yazılı muvafakati olmaksızın iptal edilemez. Ancak kısmi hasar durumunda,
sigortacının genel flartlardan kaynaklanan iptal hakkı bu madde ile kaldırılmamıfltır.
Bu poliçe teminatına dahil bir tam hasarın meydana gelmesi halinde tazminat sigortalı malike ancak
rehinli alacaklının yazılı muvafakati ile ödenebilir. Bir kısmi hasar meydana gelmesi halinde ise, onarım
sonrası söz konusu kıymet(ler)in eski hale getirilmesi flartıyla, rehinli alacaklı kifli / kurumların muvafakati
aranmaksızın tazminat, sigortalı malike ya da onarımı gerçeklefltirene do¤rudan ödenir. Kısmi hasarlarda
onarımın gerçeklefltirilmemifl olması halinde tazminat, rehinli alacaklı kifli / kurumların muvafakati alınarak
sigortalı malike ödenir. Bu hususlar taraflar arasında peflinen kabul edilmifltir.
2.19. Rücu Haklar› Özel fiart›
Türk Ticaret Kanunu m.1448 ve sigorta genel flartları uyarınca sigortalı, bir hasar meydana geldi¤i
zaman, bu hasar dolayısıyla sorumlu tutulabilecek üçüncü kiflilerden tazminat istenmesine imkan veren
bütün giriflimleri yapmak, özellikle delilleri toplamak ve resmen tespit ettirmekle yükümlüdür. Aksi halde
sigortacıya karflı sorumlu olur ve sigorta haklarını kısmen veya tamamen kaybedebilir. Bu sebeple sigortalının
durumdan sigortacıyı en kısa zamanda haberdar etmesi ve onunla iflbirli¤i yapması gereklidir.
2.20. Prim Ödemeleri ve Poliçe ‹ptal Klozu
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlafltırılmıflsa Peflinatın (ilk taksit) akit yapılır
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karflılı¤ında ödenmesi gerekir. Aksi kararlafltırılmadıkça prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortacının sorumlulu¤u bafllamaz.
Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peflinatın) veya tamamının kendi seçimi ve talebi do¤rultusunda
nakit yerine kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre
tanınmasının kararlafltırıldı¤ı hallerde, sigortacının sorumlulu¤u ilk taksitinin (peflinatın) veya tamamının
kararlafltırılan günde kredi kartından çekilmesi ile bafllayacaktır.
Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ‹fl Bankası fiubesi, Anadolu Sigorta veya sigorta
sözleflmesinin kurulmasında Anadolu Sigorta’yı temsil etmifl bulunan acentedir.
Prim ödemesi banka dekontu veya makbuz karflılı¤ında nakit olarak gerçeklefltirilir. Bununla birlikte acenteye
kredi kartı talimatı verilerek veya Türkiye ‹fl Bankası interaktif ifllemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak
da ödeme yapılabilir.
Yukarıda sayılanlar dıflındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıflında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim
borcunu ortadan kaldırmaz.
Primin taksitle ödenmesi kararlafltırıldı¤ı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Prim ödeme
borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleflmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının
sorumlulu¤unun devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta
ettirene iade edilir.
Rizikonun gerçekleflmesiyle, henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu¤u
tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir.
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2.21. Hasar Durumunda ‹stenecek Belgeler Klozu
Hasar dosya ifllemlerinizin en k›sa sürede tamamlanarak, hasar ödemenizin gerçeklefltirilebilmesi için
afla¤›daki belgelerin flirketimize ulaflt›r›lmas› gerekmektedir. Afla¤›da belirtilenler haricinde gerek duyulmas›
halinde hasar›n›za iliflkin baz› ek belgeler istenebilecektir.
YANGIN
1.
Beyan
2.
Ekspertiz Raporu
3.
Foto¤raflar
4.
Vergi Levhas›
5.
‹tfaiye Raporu (‹tfaiye taraf›ndan müdahale edilmiflse)
FIRTINA/YILDIRIM
1.
Beyan
2.
Ekspertiz Raporu
3.
Foto¤raflar
4.
Vergi Levhas›
5.
Meteoroloji Raporu
HIRSIZLIK
1.
Olayla ilgili beyan›n›z
2.
Ekspertiz raporu
3.
Foto¤raflar
4.
Karakol tarafndan tutulan görgü tespit tutana¤›
5.
‹fade tutana¤›
6.
Çal›nan Mallar›n faturalar›
7.
Al›nan ve sat›lan mallar›n girifl ç›k›fl faturalar›
8.
Envanter kaytlar›
9.
Demirbafl Listesi (Poliçe tanzimi s›ras›nda düzenlendiyse)
10. Çal›nan mallar›n bulunup bulunamad›¤›na dair karakol/jandarma yaz›s›
DAH‹L‹ SU
1.
Beyan
2.
Ekspertiz Raporu
3.
Foto¤raflar
4.
Tapu veya kira sözleflmesi
5.
Vergi Levhas›
CAM KIRILMASI
1.
Beyan
2.
Teklifler
3.
Foto¤raflar
4.
Fatura
5.
Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)
KARA TAfiITLARI ÇARPMASI
1.
Beyan
2.
Ekspertiz Raporu
3.
Foto¤raflar
4.
Vergi Levhas›
5.
Çarpan arac›n ruhsat›
6.
Kaza Zapt›
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2.22. Anadolu Hizmet "‹flyeri" Klozu
2.22.1. ‹fiYER‹ YARDIM H‹ZMETLER‹
Tesisat iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Elektrik iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Anahtar iflleri

250 TL / yılda 3 defa

‹flyerinde kalan kiflinin kurtarılması

750 TL

Cam iflleri

250 TL / yılda 3 defa

Doktor veya ambulans gönderilmesi

250 TL / yılda 3 defa

Güvenlik hizmeti

Maksimum 2 gün

‹flyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan
seyahat masraflarının karflılanması

S›n›rs›z

Vefat halinde cenaze nakli

Sınırsız

Profesyonel iflyeri hizmetleri organizasyonu

Ba¤lantı

Bilgi ve organizasyon servisi

Ba¤lantı

2.22.2. AC‹L H‹ZMETLER
Poliçede belirtilen tüm genel flart ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da
olay sonucu sigortalı iflyerinin su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında afla¤ıda belirtilen
flekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler bu kitapçıkta belirtilen limitlere kadar “Acil
Hizmet” teminatının kapsamı dahilindedir.
2.22.2.1. Tesisat ‹flleri
Sigortalı iflyerinde su vanasından bafllayıp musluklara kadar olan sıhhi tesisatı ile kalorifer tesisatındaki
borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle
yapılacak acil tamir masrafları (iflçilik, ulaflım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.
Tıkanma sonucu geri tepme yapan, sızıntı yapan, çatlayan, kırılan tesisat borularının açılması veya ihtiyaç
halinde kırım yapılarak de¤iflim ifllemleri yanı sıra temiz su tesisatında oluflacak tıkanmanın açılması ile
sigortalı iflyerine ait olan kanalizasyon ve pis su tesisatındaki tıkanmaların açılması halleri de teminata
dahildir.
Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda
azami bu kitapçıkta belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. Masrafların azami limitleri aflması durumunda
ve sigortalının kabulü halinde, söz konusu fark sigortalı tarafından hizmet birimine ödenecektir.
Tesisat iflleri için “Olay”, poliçe flartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar
anlamına gelmektedir. Bu hasara ba¤lı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat
iflleri bir olay olarak de¤erlendirilecektir.
‹stisnalar:
•
‹flyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dıflında
her türlü parçanın tamiri
•
‹flyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri,
tesisat (tesisat veya di¤er donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmıfl olsa bile)
•
Su borularına ba¤lı her türlü elektrikli eflya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin de¤iflimi
veya tamiri.
•
‹flyerinin içinden geçen fakat sigortalı iflyerine ait olmayan, ortak kullanım kapsamında binaya
veya komflulara ait olan tesisatlarda meydana gelen arızanın / hasarın tamiri. Binaya veya üçüncü
taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile iflyerine ait olarak kabul edilmeyecektir.
•
Tıkanan tesisat borusunun açılması için kırım yapılması gereken durumlarda kırılan bölgenin
kapatılması ifllemleri ise kapsam dıflında olacaktır.
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2.22.2.2. Elektrik ‹flleri
Sigortalı iflyeri içindeki elektrik tesisatı, iflyerine ait elektrik sigortasından bafllayıp elektrik anahtarına kadar
olan kısmı kapsar.
‹flyerinde meydana gelen kısa devrenin iflyerinin dıflındaki, iflyerine ait sayaç veya kofra, sigorta ve
tesisatını etkilemesi durumunda veya iflyerinin içerisinde, iflyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının
bozulması veya hasar görüp çalıflamaz duruma gelmesi halinde, tesisatı çalıflır hale getirmek için yapılacak
acil tamirler (iflçilik, ulaflım ve malzeme dahil) teminat kapsamında olup, Anadolu Sigorta acil tamir
hizmetini verecek bir elektrikçiyi sigortalı iflyerine gönderecektir.
Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda azami
bu kitapçıkta belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.
Elektrik iflleri için “Olay”, poliçe flartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar
anlamına gelmektedir. Bu hasara ba¤lı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat
iflleri bir olay olarak de¤erlendirilecektir.
‹stisnalar :
•
Ana tesisata girmeyen ve aksesuar olarak kabul edilen elektrik anahtarı, lamba, ampul, florasan,
duy, avize, priz vb. kısımlar,
•
Elektrikle çalıflan ısıtıcı, elektrikli ev eflyaları (televizyon, radyo, video, buzdolabı, çamaflır ve bulaflık
makinesi, bilgisayar sistemleri, kesintisiz güç kaynakları-UPS vb.) veya her türlü cihazdaki hasarın
tamiri,
•
Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise,
teminat kapsamı dıflındadır.
2.22.2.3. Çilingir/Anahtar ‹flleri Tamiri
Herhangi kaza veya hırsızlık sonucu sigortalı iflyeri içine girifli sa¤layan kapıdaki kilitlerde meydana
gelebilecek hasarlar ile iflyerine ait anahtarın çalınması, kırılması veya kaybedilmesi sonucu iflyerine
girilememesi veya iflyerinin emniyetsiz bir halde olması durumunda, iflyerini daha ileri bir hasar veya
zarara karflı korumak veya kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir flekilde iflyerine sokmak üzere yapılması
gereken acil tamirat teminat kapsamında olup, Anadolu Sigorta acil tamir hizmetini verecek bir anahtarcıyı
sigortalı iflyerine gönderecektir.
Poliçe süresi içerisinde en fazla üç kilit için ve her bir kilit için azami bu kitapçıkta belirtilen limite kadar
hizmet verilecektir.
2.22.2.4. ‹flyerinde Kalan Kiflinin Kurtarılması
Çilingir/Anahtar iflleri tamiri teminatı kapsamında iflyeri içinde mahsur kalan flahısların kurtarılması için
gereken kurtarma masrafları bu kitapçıkta belirtilen limite kadar teminat kapsamındadır.
2.22.2.5. Cam iflleri
Sigortalı iflyerinin dıfl cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasar
ve zarara karflı iflyerini korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile
de¤ifltirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.
Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda azami bu kitapçıkta belirtilen limite kadar
hizmet verilecektir.
2.22.3. GENEL ‹ST‹SNALAR
“1. AC‹L H‹ZMETLER” bölümünde yer alan istisnalara ek olarak afla¤ıda belirtilen hususlar da kapsam
dıflıdır.
•
Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.
•
Mücbir sebepler (do¤al felaketler), dolaylı veya dolaysız savafl, iç savafl, silahlı çatıflma, ayaklanma,
isyan, kargafla, grev, toplum veya devlet nizamının güvenli¤ini etkileyecek her türlü ihtimalden
dolayı meydana gelen hasarlar.
•
Deprem, volkanik patlama, sel veya iflyerinin bulundu¤u bölgenin kamu tarafından kapatılması,
bölgeye ulaflılamaması, karantinaya alınması vb. durumları.
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•

Anadolu Sigorta’nın ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.

2.22.4. EK H‹ZMETLER
2.22.4.1. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
Sigortalı iflyerinde meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık gibi acil durumlarda iflyerine
ambulans veya doktor gönderilmesi teminat kapsamındadır.
Acil durum kararını Anadolu Sigorta’nın doktorları verecek olup, acil durum niteli¤inde olmayan talepler
nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretler sigortalı tarafından ödenecektir.
Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, bu kitapçıkta belirtilen limite kadar
hizmet verilecektir.
Özel iflyeri ise sahibi, tüzel kiflilik ise genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri bu teminattan faydalanabilirler.
Bu teminat, iflyerinde çalıflan di¤er kiflilere ba¤lantı hizmeti olarak verilecektir.
2.22.4.2. Güvenlik fiirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu
Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından iflyerinin güvenli¤i sa¤lanıncaya kadar
iflyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, bu kitapçıkta belirtilen süre dahilinde teminat kapsamındadır.
2.22.4.3. ‹flyerinde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masraflarının
Karflılanması
Sigortalı seyahatte iken poliçede verilen teminatlar kapsamına giren bir hasar nedeniyle sigortalı iflyerinin
çalıflamaz hale gelmesi ya da zararın büyümesi riski sebebiyle sigortalının iflyerinde bulunması gerekti¤i
durumlarda, Anadolu Sigorta sigortalının veya yetkilendirdi¤i bir kiflinin iflyerine dönüflünü organize edecek
ve ilgili organizasyondan do¤acak masrafları karflılayacaktır.
2.22.4.4. Vefat Halinde Cenaze Nakli
Sigortalının ifl seyahati esnasında vefatı halinde Anadolu Sigorta cenazenin nakli için gerekli organizasyonu
yapar ve cenazenin naklini temin eder. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dıflındadır.
2.22.4.5. Yurtdıflı ‹fl Seyahati Esnasında ‹flyerinde Çalıflan Bir Kiflinin Kaza Sonucu Bedeni Yaralanması
Veya Ani Hastalı¤ı Durumunda Seyahat Masraflarının Karflılanması
Sigortalı iflyerinde çalıflan bir kiflinin yurtdıflı ifl seyahati esnasında kaza geçirmesi veya ani bir ciddi
hastalı¤ı nedeniyle görevini yerine getirememesi halinde, Anadolu Sigorta, kiflinin geri dönmesi ve sigortalı
iflyerinden bir baflka çalıflanın acilen geri dönen kiflinin yerini alabilmesi için (varsa mevcut biletini
kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve ekonomi sınıfı uçak bileti sa¤lar.
Bu teminat sigortalı iflyerinde çalıflan, çalıfltı¤ı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maafl bordrosu ile belirlenen
maksimum 3 kifliye sa¤lanacaktır.
2.22.5. PROFESYONEL ‹fiYER‹ H‹ZMETLER‹ ORGAN‹ZASYONU
Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için Anadolu Sigorta sigortalının iste¤i
üzerine afla¤ıda belirtilen konularda, ilgili hizmetin lokal olarak verilmesinin mümkün oldu¤u hallerde
gerekli hizmet ve tamiri gerçeklefltirebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde
iflyerine gönderecek, tamir ve servisle ilgili tahmini bilgi verecektir.
Profesyonel iflyeri hizmetleri organizasyonunda ba¤lantı Anadolu Sigorta tarafından sa¤lanacak, alınacak
hizmetlerle ilgili masraflar sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alınması
sigortalının iste¤ine ba¤lıdır.
•
Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisatı ‹flleri
•
Fayans / Kalebodur
•
Elektrik ‹flleri
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•
•
•
•
•
•
•
•

Çelik / Ahflap / Alüminyum / Demir / PVC kapı-pencere-do¤rama tamir ‹flleri
Cam ‹flleri
Sıva / Duvar ‹flleri
Boya ‹flleri
Alçıpan / Kartonpiyer ‹flleri
Yer Döfleme Ahflap ‹flleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahflap Kaplama vb.)
Tavan Kaplama / Asmatavan ‹flleri (Taflyünü, camyünü vb.)
Çatı / dere tamir ‹flleri

2.22.6. B‹LG‹ ve ORGAN‹ZASYON SERV‹S‹
Bilgi ve organizasyon servislerinde ba¤lantı Anadolu Sigorta tarafından sa¤lanacak, alınacak hizmetlerle
ilgili masraflar sigortalı tarafından ödenecektir. Önerilen servis biriminden hizmet alınması sigortalının
iste¤ine ba¤lıdır.
2.22.6.1. Mali Müflavir Danıflma Hizmeti
Anadolu Sigorta anlaflmalı mali müflaviri, iflyerinde yürütülen mali konularda telefonda bilgilendirme ve
danıflmanlık hizmeti verecektir. Vergi kanunu, mevzuat bilgisi, beyanname düzenlenmesi, iflletme defterinin
tutulması, flirket kurulması esnasında uygulanacak prosedürler, devir ifllemleri, vergi dairelerine dilekçe
yazımı vb. konularda bilgi verilmesi sa¤lanacaktır.
2.22.6.2. Tıbbi Danıflma Hizmeti
‹flyerinde karflılaflılan herhangi bir tıbbi sorunda Anadolu Sigorta’nın anlaflmalı doktorları tarafından
telefonda iflverene ve/veya çalıflanlara tıbbi danıflma hizmeti sa¤lanacaktır. Konusunda uzman doktorlar;
iflyerinde meydana gelen ifl kazalarında yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri, hastalık belirtileri
ve alınması gereken önlemler, çalıflanlar için sa¤lıklı ifl ortamı yaratılması, acil hastalık ve baygınlıklarda
yapılması gerekenler hakkında aktarılmıfl olan tıbbi bilgilerin tümünü analiz ettikten sonra en kısa süre
içinde yanıt verir. Ancak verilen yanıtlar tıbbi bir konsültasyon yerine geçmez veya reçete nedeni olmaz.
2.22.6.3. Hukuki Danıflma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duydu¤u herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları,
marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karflı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki
bilgilendirme sa¤lanmasıdır.
2.22.6.4. ‹flveren Danıflma Hizmeti
‹flletme sahiplerine, iflyeri ile ilgili ve/veya elemanlarına yönelik merak etti¤i her türlü konuda telefonda
bilgi verilmesi hizmetidir. Yeni ifl kanununa göre; iflverenin hakları, ifle alım ve iflten çıkartmada uygulanması
gereken prosedürler, çalıflanların motivasyonun yükseltilmesi için yapılması gerekenler, e¤itim ve seminerler
için bilgilendirme, eleman ifle alımı için aranılan pozisyona göre ilanın ne flekilde verilmesi gerekti¤i,
eleman seçiminde aranılan niteliklere göre özgeçmifl (cv) bazında ön de¤erlendirmenin yapılması, piyasa
flartlarında sektörlere göre ve pozisyona göre ücretler konusunda bilgilendirme, maafl bordrosunun
hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanması, hangi durumlarda ihtar yazısının çekilece¤i,
izin hakları ve günleri, sigorta primleri ile ilgili konularda konusunda uzman kiflilerce (deneyimli insan
kaynakları uzmanları, idari ifller ve personel sorumluları) telefonda bilgi aktarımı gerçeklefltirilecektir.
2.22.6.5. Kongre ve Fuar Danıflma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdıflında iflyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların
tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonda bildirilmesi hizmetidir.
2.22.6.6. E¤itim Danıflmanlı¤ı
Yurtiçinde ve yurtdıflında, iflyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak iflletme hedefleri do¤rultusunda talep
edilen kursların, sertifika programlarının içeri¤i, yeri, ücreti vb. konularda bilgi verilmesi hizmetidir.
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Çalıflanın profesyonel e¤itim yaflamına yönelik olarak kendi istek ve e¤itim talepleri de¤erlendirilerek
kendisine en uygun yurtiçi ve yurtdıflı e¤itim rehberli¤i hizmetinin sunulmasıdır.
Kapsam:
Bilgisayar e¤itimi veren kurulufllar. (Autocat, Microshop, Programlama, Excel ve Access ..) Sertifikaların
geçerlilik süresi, program kapsamları, ücretleri.
Dil okulları seçerken nelere dikkat edilmesi gerekti¤i, en popüler dil okulları, dil okulu seçmede kiflinin
karakterine, hobilerine, ilgi alanlarına, maddi yeterlili¤ine ve ülkelerin sundu¤u flartlara uygun olup
olmadı¤ı.
2.22.6.7. ‹fl Seyahati Servisi
2.22.6.7.1. Ekipman Kiralama ve Organizasyon Servisi
‹fl seyahati esnasında iflyerinin ihtiyaç duyaca¤ı her türlü ekipmanın (PC, lap top, cep telefonu vs) kiralama
organizasyonudur.
2.22.6.7.2. Toplantı/Konferans Organizasyon Servisi
Seyahat esnasında iflyerinin katılaca¤ı toplantı veya konferanslarla ilgili her türlü organizasyon yapılır.
2.22.6.7.3. Çeviri Servisi
‹flyerine ait dokümanların tercümesi için gerekli organizasyon yapılır.
2.22.6.8. Kurye ve Kargo Servisi
Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması sa¤lanır.
2.22.6.9. Vize ve Konsolosluk ‹fllemleri
Vize baflvurularında yapılması gerekenler, gerekli evraklar ve konsololuk ifllemleri ile ilgili bilgi verilmesi
hizmetidir.
2.22.6.10. Bilgisayar Destek Hizmeti
Sigortalının iflyerine ait bilgisayarın ve çevre birimlerinin (yazıcılar, modemler, tarayıcılar, digital cihazlar,
vs.) kullanılmasına engel oluflturan herhangi bir arıza durumunda, iflyeri adresine teknik servis biriminin
gönderilmesi 365 gün/24 saat ‹stanbul’da organize edilecektir.
2.22.6.10.1. Patent-Marka Tescil, Standart Belgelendirme ve Kalite Yönetim ‹flleri Danıflma Hattı
Ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet haklarının korunması, marka-patent sertifikaları ile ürünlerin korunması,
endüstriyel tasarım tescilin yapılması, telif hakları, standart kalite belgelendirmeleri ve kabul görmüfl
kurulufllar tarafından verilen kalite belgelerinin temini konularında sigortalıların gerekli hallerde danıflma
ve bilgi aktarımını sa¤lamak amacıyla oluflturulmufl ve konusunda uzman profesyonellerce yönlendirilen
danıflma ve bilgi hattıdır.
Bafllıca Danıflma Konuları:
•
Sınai Mülkiyet hakları
Marka tescil
Patent tescil
Endüstriyel Tasarım tescil
Telif hakları
•
Standart Belgelendirme
TSE
TSEK
CE
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2.22.6.11. Seyahat servisi
‹fl seyahatinin her yönü ile planlanıp düzenlenece¤i bir seyahat servisidir. ‹flyerinin tercihine göre eksiksiz
bir yolculuk programı hazırlanır ve uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonları yapılır. Ayrıca
seyahat için yapılan arafltırma sırasında di¤er alternatifler hakkında tavsiyelerde bulunulur.
Seyahat öncesi bilgi servisi
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sa¤lık kuruluflları ile ilgili bilgiler
Ulaflım araçları ile ilgili bilgiler
Döviz kurları bilgileri
Konaklama ile ilgili bilgi
Restoran rezervasyon ve bilgi servisi
Etkinlik bilgi ve rezervasyon
Özel günler için organizasyon
Hediye, ve spesiyalite servisi, çiçek gönderimi
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Yafllılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Tercüme hizmetleri
Di¤er bilgi hizmetleri
2.22.6.12. Ambulans hizmetleri
a.
Bir Hastane Biriminden Di¤erine fiehir içi Taflımacılı¤ı
Sigortalının durumu, aynı flehir içindeki baflka bir hastane birimine ambulans ile taflınmasını
gerektiriyorsa Anadolu Sigorta bu taflımayı e¤er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere
organize eder.
b.
fiehirlerarası Taflımacılık
Sigortalının durumu, baflka bir flehirdeki bir hastane birimine taflınmasını gerektiriyorsa Anadolu
Sigorta bu taflımayı organize eder. Bu taflıma gereken bakımı sa¤layacak en yakın ve en iyi
donanımlı hastane birimine, e¤er gerekiyorsa tıbbi gözetim altında da olmak üzere yapılmaktadır.
Anadolu Sigorta hiçbir durumda acil yardım birimlerinin yerine geçmemektedir. Sunulan hizmet ikincil
yardım olarak verilmektedir.
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2.22.7. YÖNTEM
Bütün acil ve ba¤lantı hizmetlerinin yılın 365 günü, 24 saat telefonla Anadolu Sigorta’dan istenmesi
gerekir. Anadolu Sigorta acil hizmetler için derhal ve ba¤lantı hizmetleri için mesai saatleri içinde çözüm
sa¤layacaktır. Operatör sigortalıya talebinin ayrıntılarının yanında tam isim/unvan, açık adres, poliçe
numarası ve telefon numarası gibi bazı ayrıntıları soracaktır.
Sigortalının, Anadolu Sigorta’ya istedi¤i hizmet ve bunun takibini bilgisayara kaydetme yetkisini verdi¤i
telefon konuflmaları, talebin tebli¤i (ihbarı) olarak kabul edilecektir.
2.23. Zorunlu Deprem Sigortas› ile ilgili uyar›
09.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu” gere¤i, Zorunlu
Deprem Sigortası’nı yaptırmak yasal bir zorunluluktur.
Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortas› kapsam›nda?
•
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taflınmazlar üzerinde mesken olarak infla edilmifl binalar,
•
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki ba¤ımsız bölümler,
•
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan ba¤ımsız bölümler,
•
Do¤al afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
•
Kat irtifakı tesis edilmifl binalar,
•
Tapuda henüz cins tashihi yapılmamıfl ve tapu kütü¤ünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
•
Tapu tahsisi henüz yapılmamıfl kooperatif evleri,
Halen flirketimizden sigortal› bulunan mülkünüz bu tan›mlara uyuyor ise, Zorunlu Deprem Sigortas›
yapt›rman›z gereklili¤ini hat›rlatmak isteriz.
Zorunlu Deprem Sigortas› ile ilgili detayl› bilgiye www.dask.gov.tr adresinden ulafl›labilir.
Bu poliçe ile SA⁄LANMAYAN teminatlar neler?
Zorunlu Deprem Sigortas›, sigorta konusunu oluflturan binan›z› sadece Hazine Müsteflarl›¤›’nca belirlenen
metrekare inflaat maliyetini ve azami sigorta bedelini aflmamak üzere teminat alt›na al›r. Bina de¤erinin
Zorunlu Deprem Sigortas› de¤erini aflan k›sm› ile beraber eflya, demirbafl, emtia gibi muhteviyat›n›z›n
da deprem riskine karfl› sigortalanmas› için size yard›mc› olmaya haz›r›z.
Zorunlu Deprem Sigortan›z› nas›l yapt›rabilirsiniz?
Zorunlu Deprem Sigortas› yapt›rmak veya bu poliçe ile karfl›lanmayan risklere karfl› varl›klar›n›z› teminat
alt›na almak için acentelerimize, Türkiye ‹fl Bankas› flubelerine veya do¤rudan Anadolu Sigorta’ya
baflvurabilirsiniz.
Zorunlu Deprem Sigortas› bulunmayan binalar için ihtiyari deprem teminat› verilmesi, bu konudaki mevzuat
gere¤i mümkün de¤ildir. E¤er flirketimize Zorunlu Deprem Sigortas› poliçe bilgilerinizi ulaflt›rmad›ysan›z,
bu poliçenize ihtiyari deprem teminat› veremedi¤imizi, daha önce verilen ihtiyari deprem teminatlar›n›
ise kald›rmak zorunda kald›¤›m›z› bildiririz. Yeniden ihtiyari deprem teminat› almak için acentenizi ya
da flirketimizi aray›n›z.
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NOTLAR :
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