
TEM‹N  ED‹LEN R‹Z‹KOLAR
1. Bu sigorta, afla¤›da 4, 5, 6 ve 7 nolu klozlar hükümleri hariç, afla¤›dakileri

temin eder.
1.1 sigortal› konunun ziya veya kirlenmesine makulen atfolunabilecek

1.1.1 yang›n veya infilak
1.1.2 gemi veya teknenin karaya oturmas›, deniz dibine oturmas›,

batmas› veya alaboras›
1.1.3 gemi ve teknenin su hariç herhangi harici madde ile çat›flmas›

veya temas›
1.1.4 yükün s›¤›nma liman veya mahalline boflalt›lmas›
1.1.5 zelzele, yanarda¤ püskürmesi veya y›ld›r›m

1.2 sigortal› konunun ziya veya kirlenmesine sebep olan
1.2.1 müsterek avarya fedakarl›¤›
1.2.2 denize atma
1.2.3 yükleme, aktarma veya boflaltma esnas›nda irtibat borular›ndan

akma
1.2.4 Kaptan, Zabit veya Mürettebat›n  yük, safra veya yak›t

pompalamada ihmali
1.3 sigortal› konunun a¤›r  hava flartlar› neticesinde kirlenmesi.

2. Bu sigorta, 4, 5, 6 ve 7 nolu klozlar veya bu sigortan›n sair yerleriyle teminat
harici b›rak›lan hususlar d›fl›nda, herhangi bir nedenle meydana gelecek ziya›
önlemek veya bu önleme ile ilgili olarak yap›lacak müflterek avarya ve kurtarma
masraflar›n› navlun mukalevesi ve/veya yürürlükteki kanun ve tatbikata göre
tanzim ve tayin edilmeleri halinde temin eder.

3. Bu sigorta burdaki flartlara göre tahsil edilebilir bir ziya ile ilgili olarak navlun
mukavelesindeki “Her ‹kiside Kusurlu Çat›flma” Klozu taht›ndaki mesuliyet
oran›na karfl› Sigortal›y› tazmin etmek üzere genifltetilmifltir. Sigortal› donatanlar›n
mezkur Kloz taht›nda herhangi bir hasar talebi halinde, Sigortac›y› haberdar
etmeyi kabul eder ve Sigortac›, bedel ve masraflar› kendisine ait olmak üzere,
Sigortal›y› müdafaa etmek hakk›nda sahiptir.

ENST‹TÜ DÖKME HALDE SIVI EMT‹A KLOZLARI
(yard›mc› tercüme metindir)
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‹ST‹SNALAR
4. Bu sigorta hiçbir flekilde afla¤›dakileri temin etmez.

4.1 Sigortal›n›n kasti kötü niyetine atfedilebilecek  ziya, hasar ve masraf
4.2 sigortal› konunun  mutad akmas›,  a¤›rl›k ve hacminin mutad eksilmesi,

mutad afl›nma veya y›rt›lma
4.3 sigortal› konunun aybi zati veya tabiat›ndan  kaynaklanan ziya, hasar

veya masraf
4.4 gecikmeye sigortal› riziko neden olsa dahi yak›n nedeni gecikme olan

ziya, hasar veya masraf (ancak Kloz 2 taht›nda ödenebilir masraflar
hariçtir.)

4.5 geminin donatanlar›n›n, idarecilerinin, kirac›lar›n›n veya iflletenlerinin
mali acizli¤i veya iflas›ndan kaynaklanan ziya, hasar veya masraf

4.6 atomik veya nükleer  erime ve/veya üreme veya benzeri reaksiyon
veya radyoaktif kuvvet veya madde istihdam eden herhangi harp
silah›n›n kullan›lmas›ndan meydana gelen ziya, hasar veya masraf

5. 5.1 bu sigorta hiçbir flekilde
gemi veya teknenin denize elveriflsizli¤i,
sigortal› konunun emniyetli tafl›nabilmesi için gemi, tekne veya
tafl›ma arac›n›n uygun olmay›fl›ndan

kaynaklanan ziya, hasar veya masraf› temin etmez, flayet sigortal›
konunun bunlara yüklenirken sigortal› veya çal›flanlar› böyle bir denize
elveriflsizlikten veya uygunsuzluktan  haberdar iseler

5.2 sigortac› sigortal› konunun var›fl mahalline tafl›nmas›nda geminin denize
elverifllili¤i veya geminin  uygunlu¤u ile ilgili z›mmi taahhütlerden
feragat eder, flayet Sigortal› veya çal›flanlar› böyle bir elveriflsizlikten
veya uygunsuzluktan  haberdar de¤illerse

6. Bu sigorta hiçbir flekilde afla¤›dakilern sebep oldu¤u ziya, hasar veya masraf›
temin etmez.
6.1 Harp, iç harp, ihtilal, isyan, silahl› direnme veya bunlardan  kaynaklanan

halk direnmeleri, veyahut harp halinde olan kuvvetin veya onun aleyhine
düflmanca hareket

6.2 zaptetme,  el koyma, tevkif, k›s›tlama veya al›koyma (korsanl›k hariçtir),
ve bunlar›n veya bunlara teflebbüsün neticeleri

6.3 terk edilmifl may›nlar, torpidolar,  bombalar veya di¤er terk edilmifl harp
silahlar›

7. Bu sigorta hiçbir flekilde afla¤›dakilerin sebep oldu¤u veya  neticesi olan ziya,
hasar veya masraf› temin etmez.
7.1 grevciler, lokavt edilmifl iflçiler, veya çal›flma  düzenini bozma, kargaflal›k

veya halk hareketlerinde yer alan kifliler
7.2 grevler, lokavtlar, çal›flma düzeninin bozulmalar›, kargaflal›klar veya

halk hareketleri
7.3 herhangi terörist veya politik motifle hareket eden herhangi flah›s.
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MÜDDET
8. 8.1 Bu sigorta sigortal› konunun poliçede sevkiyat›n bafllang›c› olarak

belirtilen mahaldeki tanklar› yüklenmek gayesiyle terk etti¤i andan
itibaren yürürlü¤e girer, sevkiyat›n mutad seyri  içinde devam eder ve
afla¤›dakilerin hangisi daha önce tahakkuk ederse sona erer
8.1.1 sigortal› konunun tahliyede burda belirtilen var›fl mahallindeki

depolama mahalli veya depolama gemisi tanklar›na giriflinde
veya

8.1.2 burda belirtilen var›fl mahalline geminin var›fl›ndan sonraki 30
günün hitam›nda

8.2 E¤er, tahliye liman veya mahallinde deniz aflan gemiden tekneye
tahliyesinden sonra, fakat yukar›da 8.1 taht›nda bu sigortan›n hitam›ndan
evvel, sigortal› konu veya onun herhangi bir k›sm› burda sigortalanan
var›fl mahalli d›fl›nda bir mahalle sevk edilirse, sigortal› konu veya böyle
bir k›sm› üzerindeki sigorta teminat› böyle bir di¤er mahale sevkiyat›n
bafllamas›ndan ileri geniflletilemez, flayet sigortal›n›n derhal yapt›¤›
ihbar›n al›nmas›ndan sonra sigortac› aksine mutab›k kalmaz ise

8.3 Sigortac›ya derhal ihbarda bulunmaya ve onlar›n talebi halinde ek
prime tabi olarak, bu sigorta (yukar›da 8.1 veya 8.2 taht›nda hitama
erene kadar ve afla¤›daki Kloz 9’un flartlar›na tabi olarak) sigortal›n›n
kontrolü d›fl›nda bulunan herhangi gecikmede, herhangi bir sapma,
mecburi tahliye, yeniden sevketme veya aktarma ve seferin sair herhangi
flekilde de¤iflmesinde flu flartlaki böyle bir  de¤ifliklik Sigortal›n›n kontrolü
d›fl›nda olsun, yürürlükte kalacakt›r.

9. fiayet Sigortal›n›n kontrolu d›fl›nda bulunan olaylar sebebiyle navlun mukavelesi
yaz›l› olan var›fl mahalli d›fl›nda bir liman veya mahalde bitirilirse veya sefer
yukar›daki Kloz 8’de temin edilenin aksine hitama erdirilirse, o zaman bu
sigorta da sona erecektir, mamafih Sigortac›ya derhal ihbarda bulunulur ve
sigorta yürürlükteyken teminat›n devam› talep edilirse sigortac› taraf›ndan talep
edilebilecek ek prime tabi olarak bu sigorta yürürlükte kalacakt›r.
9.1 ta ki mallar böyle bir liman veya mahalde sat›l›p teslim edilene, veya,

aksine özel olarak mutab›k kal›n›rsa, burda sigortalanan mallar›n böyle
bir liman veya mahale var›fl›ndan sonraki 30 günün hitam›na kadar,
hangisi daha önce olursa,
veya

9.2 flayet mallar belirtilen 30 gün (veya bu sürenin herhangi mutab›k kal›nan
uzatmas›nda) içinde burda belirtilen var›fl mahalline veya sair herhangi
mahale sevkedilirse, yukar›daki Kloz 8”in flartlar› gere¤ince hitama
erene kadar.

10. Bu sigortan›n bafllamas›ndan sonra var›fl mahali Sigortal› taraf›ndan de¤ifltirilirse,
Sigortac›ya derhal ihbarda bulunmak kayd›yla düzenlenecek flartlar ve prim
 mukabilinde teminat devam eder.
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HASARLAR
11. 11.1 Bu sigorta taht›nda tazminat alabilmek için zaya an›nda Sigortal›n›n

sigortal› konu üzerinde sigortalanabilir bir menfaatinin bulunmas› flartt›r.
11.2 Yukar›daki 11.1’e tabi olarak, ziya› Sigortal›n›n bilmesi ve Sigortac›n›n

bilmemesi hariç, ziya›n sigorta mukavelesinin tamamlanmas›ndan  önce
vukua gelmesine ra¤men bu sigorta ile temin edilen müddet içinde
vukua gelen sigortal› bir ziya için Sigortal› tazminat alma hakk›na
sahiptir.

12. fiayet bu sigorta ile temin edilen bir rizikonun tahakkuku neticesinde sigortal›
sefer bu sigorta ile temin edilenin haricinde bir mahalde sona erdirilirse,
sigortal› konunun bu poliçe ile sigortalanan mahale ulaflmas› için Sigortal›n›n
uygun olarak ve makulen yapaca¤› boflaltma, depolama ve gönderme ile
ilgili ek masraflar Sigortac› taraf›ndan tazmin edilecektir. Müflterek avarya
veya kurtarma masraflar›na uygulanmayan bu Kloz 12 yukar›daki 4, 5, 6 ve
7 nolu Klozlar›n ihtiva etti¤i istisnalara tabi olacakt›r ve Sigortal› veya
çal›flanlar›n›n kusur, ihmal, iflas veya mali acizli¤inden kaynaklanan masraflar›
kapsamayacakt›r.

13. Burdaki hükümler taht›nda Hükmi Tam Ziya için hiçbir hasar tazmin edilmez
flayet sigortal› konunun hakiki tam ziyan›n kaç›n›lmaz olarak gözükmesi veya
elde edilmesi, ›slah› ve sigortalanan mahale sigortal› konuyu gönderme
masraflar› oraya var›fllar›ndaki de¤erini geçece¤i sebebiyle makulen terk
edilmez ise.

14. 14.1 fiayet  herhangi  Artan De¤er Sigortas› Sigortal› taraf›ndan burdaki
emtia üzerine yapt›r›l›rsa o zaman emtian›n mutab›k kal›nan de¤eri bu
sigorta ile sigortalanan bedel ve ziya› temin eden, di¤er bütün Artan
De¤er sigortalar›n›n bedellerinin toplam›na ibla¤ edildi¤i varsay›l›r, ve
bu sigorta taht›ndaki mesuliyet burda sigortalanan de¤erin sigortal›
toplam de¤ere olan oran› nispetindedir.
Hasar vukuunda Sigortal› di¤er bütün sigortalar taht›nda sigortalanan
mebla¤lar›n delilini Sigortac›lara temin edecektir.

14.2 BU S‹GORTANIN ARTAN DE⁄ER ÜSTÜNE OLMASI HAL‹NDE
AfiA⁄IDAK‹ KLOZ TATB‹K ED‹LECEKT‹R:
Emtian›n mutab›k kal›nan de¤eri ilk sigorta ile sigortalanan de¤er ve
ziya› temin eden ve Sigortal› taraf›ndan yapt›r›lan di¤er bütün Artan
De¤er sigortalar›n›n toplam›na eflit oldu¤u varsay›lacakt›r ve bu sigorta
taht›ndaki mesuliyet burda sigortalanan de¤erin sigortalanm›fl toplam
de¤ere olan oran› nispetinde olacakt›r.

15. Bu sigorta taht›nda tazmin edilebilir akma ve noksanl›k hasarlar› flu flekilde
tesbit edilir:
15.1 gemiye yüklenmek üzere tanklar› terk ettii tevsik edilen brüt hacim ile

seferin sona erdi¤i yerde tanklara teslim edildi¤i tevsik edilen brüt
hacimin mukayesesi ile zayiat› tesbit edilen ya¤ hacminin mütenasip
sigorta bedeli tazmin edilir, ancak sat›fl mukavelesi hacim  yerine a¤›rl›k
esas›na dayan›yorsa tazminat yukar›daki gibi tevsik edilen a¤›rl›k
esas›yla hesaplanabilir.
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Bu Kloz 15.1 deki “brüt hacim” tabiri tortu, su miktar› ve serbest su
tenzili yap›lmadan olan umumi hacim demektir ancak Sigortal› taraf›ndan
bu sigorta ile temin edilen bir riskin oluflmas› neticesinde sigortal› sefer
esnas›nda anormal flekilde  artan su miktar›n›n gösterilmesi hariçtir.

15.2 Yukar›da 15.1 taht›nda yap›lan hesaplarda ›s› de¤iflikli¤inin hacimde
meydana getirdi¤i de¤iflikli¤i ve tevsik edilen miktar›n tayininde sabit
olmayan yöntemler kullan›lmas›ndan kaynaklanan miktardaki belirgin
de¤iflikli¤i giderici ayarlamalar yap›lacakt›r.

15.3 fiayet bu sigorta akma veya noksanl›k için tenzili muafiyet öngörülmekteyse
böyle bir muafiyetin de¤iflikli¤i veya suyun yerleflmesinin sebep oldu¤u
hariç, a¤›rl›k veya hacimdeki mutad ziay› ihtiva etti¤i kabul edilir. Böyle
bir flart›n  olmad›¤› hallerde, 15.1 ve 15.2 nolu Klozlara uygun olarak
tazmin edilebilir mebla¤ yukar›daki Kloz 4.2 ile istisna edilen herhangi
mutad ziya tenziline tabidir.

S‹GORTANIN MENFAAT‹
16. Bu sigorta nakliyeci veya di¤er emanetçi menfaatine kullan›lamaz.

ZARARLARIN AZALTILMASI
17. Sigortal› ve hizmetkarlar› ve temsilcilerinin temin edilen ziya ile ilgili olarak

görevi
17.1 böyle bir ziya› önlemek veya azaltmak için makul tedbirler almak,

ve
17.2 nakliyecilere, emanetçilere veya di¤er üçüncü flah›slara karfl› tüm

haklar›n muhafaza edilip uygulanmas›n› sa¤lamakt›r.
ve Sigortac› da burda temin edilen ziyaa ilaveten Sigortal›n›n bu görevleri
takibinde layikiyle ve makulen yapaca¤›  herhangi masraf› tazmin edeceklerdir.

18. Sigortal› ve Sigortac› taraf›ndan sigortalanan mevzuu kurtarmak, korumak veya
elde etmek için al›nan tedbirler feragat veya terk kabul  edilmeyecek veya
sair suratte her iki taraf›n da haklar›na zarar vermeyecektir.

GEC‹KMEN‹N ÖNLENMES‹
19. Sigortal›n›n kendi kontrolünde bulunan tüm hallerde makul gayret sarfetmesi

bu sigortan›n bir flart›d›r.

KANUN VE TATB‹KAT
20. Bu sigorta ‹ngiliz kanun ve tatbikat›na tabidir.

NOT : Sigortal›n›n, bu sigorta gere¤ince “Teminat Devam Eder”  hükmüne mevzu
olan herhangi bir vakay›, haberdar olur olmaz derhal Sigortac›lara ihbar etmesi
zaruri olup bu teminata hak kazanabilme ancak mezkur vecibenin yerine getirilmesine
ba¤l›d›r.
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