
1. TEHL‹KELER
Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap›lan istisnalara ba¤l› olarak, geminin
(afla¤›dakiler) nedeniyle u¤rayaca¤› z›ya veya hasar› kapsar:
1.1. Savafl, iç savafl, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan do¤an iç kargafla ya

da üstün bir güç taraf›ndan yahut bu güce karfl› herhangi düflmanca hareket.
1.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya al›koyma ve bunlar›n

sonuçlar› veya bunlara teflebbüs.
1.3. Terk edilmifl may›n, torpido, bomba veya terk edilmifl di¤er savafl silahlar›.
1.4. Grevciler, lokavt edilmifl çal›flanlar veya ifl kar›fl›kl›klar›, gösteri yahut halk hareketlerine

kat›lanlar.
1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden herhangi

kifli.
1.6. Yarg› karar›yla el koyma (müsadere) veya kamulaflt›rma.

2. B‹RLEfiT‹RME
3/4 Çat›flma klozu 4/4 olarak geniflletilmifl Institute Time Clauses (Hulls) 1.10.95’ in
hükümleri, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21.1.8, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddeleri hariç,
buradaki klozlar›n hükümleriyle çeliflmedikleri ölçüde bu sigorta ile birlefltirilmifl say›l›r.
Haber al›n›r al›nmaz derhal sigortac›lara bildirmek ve onlar›n isteyece¤i ek primi kabul
etmek koflulu ile çekme veya kurtarma hizmetlerine dair yükümlere uyulmamas› halinde
sigorta devam eder.

3. ALIKOYMA
Gemi el konulma, zorla tutulma, tutuklanma, engellenme, al›konulma, yarg› karar›yla el
konulma (müsadere) veya kamulaflt›r›lmaya konu oldu¤unda ve sigortal›, gemiyi serbestçe
kullanma ve tasarruf hakk›n› sürekli olarak aral›ks›z 12 ay kaybetti¤inde, geminin hükmi
tam z›ya olup olmad›¤›n› belirlemek için, herhangi geri alma olas›l›¤› bulunmaks›z›n
geminin sahipli¤inden mahrum kalm›fl say›lacakt›r.

4. TAZM‹NAT B‹LD‹R‹M‹ VE TEKL‹F ALMA
Bu sigorta kapsam›nda bir tazminat talebi ile sonuçlanabilecek z›ya veya hasarl› kaza
meydana geldi¤inde sigortal›, gemi sahibi veya idarecisi, z›ya veya hasardan haberi
oldu¤u veya olmas› gereken tarihten sonra derhal ve isterlerse bir eksper atayabilmeleri
için ekspertiz yap›lmadan önce, bu sigortac›lara bildirilmelidir. E¤er bildirim o tarihten
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itibaren 12 ay içinde yap›lmam›flsa, aksi yaz›l› olarak kararlaflt›r›lmad›kça, sigortac›lar
bu sigorta kapsam›ndaki böyle kaza veya z›ya ya da hasardan do¤an her hangi tazminata
iliflkin sorumluluktan kendili¤inden (otomatik olarak) kurtulur.

5. ‹ST‹SNALAR
Bu sigorta
5.1. afla¤›dakilerden do¤an z›ya, hasar, sorumluluk veya masraflar› kapsamaz:

5.1.1. ‹lan edilmifl olsun veya olmas›n afla¤›daki ülkelerden her hangi (ikisi)
aras›nda savafl ç›kmas›:
Birleflik ‹ngiltere Krall›¤›, Amerika Birleflik Devletleri,
Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti

5.1.2. Devlet taraf›ndan bedeli ödenerek mülkiyet veya kullan›m için el koyma
veya öncelik hakk›n› kullanarak sat›n alma.

5.1.3. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kay›tl› oldu¤u ülkenin hükümeti yahut
herhangi bir kamu ya da yerel yetkilisi taraf›ndan veya bunlar›n emriyle
yap›lan tutma, el koyma, tutuklama, engelleme, al›koyma, yarg› karar›yla
el koyma (müsadere) veya kamulaflt›rma.

5.1.4. Karantina kurallar› gere¤i veya her hangi gümrük ya da ticari kurala
uyulmamas› nedeniyle tutuklama, engelleme, al›koyma, yarg› karar›yla el
koyma (müsadere) veya kamulaflt›rma.

5.1.5. Ola¤an adli ifllem, teminat sa¤lamada baflar›s›zl›k veya herhangi bir para
cezas›n› ödeyememe ya da her hangi parasal neden.

5.1.6. Korsanl›k (fakat bu istisna 1.4. klozu ile sa¤lanan güvenceyi etkilemeyecektir.)
5.2. Afla¤›dakilerin do¤rudan veya dolayl› olarak neden oldu¤u veya pay›na düflen

veya onlardan do¤an z›ya, hasar, sorumluluk veya masraflar:
5.2.1. Her hangi nükleer yak›t, nükleer at›k ve nükleer yak›t›n tutuflmas›ndan ›fl›netki

(radyoaktif) kirlenme veya ›fl›n›m (radyasyon), iyonlaflma.
5.2.2. Her hangi nükleer kurulufl, reaktör veya oradaki birleflik veya tamamlay›c›

nükleer parçalar›n ›fl›netki (radyoaktif), zehirleyici, patlay›c› veya di¤er
tehlikeleri ya da kirletmesi.

5.2.3. Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleflme yahut di¤er benzer
tepkime (reaksiyon) veya ›fl›netkin (radyo aktif) güç ya da madde kullan›lan
herhangi savafl silah›.

5.3. 3/4 Çat›flma klozu 4/4 olarak geniflletilmifl Institute Time Clauses Hulls 1.10.
95’in kapsad›¤› veya 12. maddesi olmasa bile sigorta kapsam›nda olabilecek
z›ya, hasar, sorumluluk veya masraf.

5.4. Gemi üzerine yap›lan di¤er her hangi sigorta gere¤i tazmin edilebilir veya bu
sigorta olmasa bile böyle sigorta gere¤i tazmin edilebilecek herhangi tutar için
tazminat.

5.5. 1994 York-Antwerp Kurallar›’na gere¤i ilke olarak ‹ngiliz yasa ve uygulamas›na
göre tazmin edilebilecekler hariç gecikmeden do¤an herhangi masrafa iliflkin
tazminat.
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6. SONA ERME
6.1. Bu sigorta ya sigortac›lar ya da sigortal› taraf›ndan 7 günlük not (bildirim) verilerek

iptal edilebilir (Bu iptal, notun sigortac›lar taraf›ndan veya sigortac›lara verildi¤i
günün gece yar›s›ndan bafllayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur.) Bununla
beraber sigortac›lar, iptal süresi sona ermeden önce, sigortal› ile sigortac›lar
aras›nda yeni prim ve /veya koflullar ve/veya yükümler üzerinde anlaflmaya
var›lmas› kofluluyla, bu sigortay› yeniden yürürlü¤e koymay› kabul ederler.

6.2. Böyle bir iptal notu verilmifl olsun veya olmas›n bu sigorta afla¤›daki durumlarda
KEND‹L‹⁄‹NDEN sona erer:
6.2.1. ‹lan edilmifl olsun veya olmas›n afla¤›daki ülkelerden herhangi (ikisi) aras›nda

savafl ç›kmas› halinde:
Birleflik ‹ngiltere Krall›¤›, Amerika Birleflik Devletleri,
Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti

6.2.2. Devlet taraf›ndan bedeli ödenerek mülkiyet veya kullan›m için gemiye el
koyulmas› halinde.

6.3. Bu sigortan›n 6. klozun uygulanmas› nedeniyle not verilerek veya kendili¤inden
(otomatik) iptal edilmesi ya da geminin sat›lmas› durumunda sigortal›ya gün esas›yla
net prim iadesi yap›l›r.

Bu sigorta, sigortac›lar taraf›ndan kabul edildikten sonra ve öngörülen bafllama tarihinden önce,
yukar›daki 5. kloz hükümleri gere¤i bu sigortay› kendili¤inden [otomatik olarak] sona erdirecek
her hangi bir olay›n meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmez.

Cl. 281
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