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Sigortalının Adresi

İSTANBUL KİMYA İLAÇLAMA İNŞ.EM L.E.MEİŞ.S.T.LTD.ŞTİ.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Dış Kapı 10 Aı Iç Kapı 308 ESENLER İSTANBUL TÜRKİYE
Vergi No : 481******20

Riziko Adresi Bağlarbaşı Mah. Refah Sok. Dış Kapı No: 34 MALTEPE İSTANBUL TÜRKİYE

RİSK BİLGİLERİ
Faaliyet Konusu İLAÇLAMA Enflasyon Koruma %20
Yapı Tarzı ÇELİK/BETONARME Kişi Sayısı 10 KİŞİ
Dain Mürtehin YOKTUR Bina Deprem Koasürans Oranı SİGORTALI PAYI %20
Bina Deprem Muafiyeti %2 MUAFİYET Muh.Deprem Koasüransı SİGORTALI PAYI %20
Muh.Deprem Muafiyeti %2 MUAFİYET Şube Adı --
Rizikonun Bulunduğu Kat BODRUM/ZEMİN KATI VAR

SİGORTA TEMİNATI BEDEL (TL) NET PRİM (TL)

PAKET ZORUNLU TEMİNATLAR 
 Dekorasyon(limitli)(*) 5.000,00
 Dbaş-Ecihaz Yangın 12.000,00
 Emtea Yangın 36.000,00
 Ek Teminatlar 48.000,00
 Raf/Vitrin Devrilmesi(*) 2.500,00
 Alçıpan Tavan Çökmesi 
  Olay Başı Limit(*) 2.500,00
  Yıllık limit(*) 5.000,00
 Taşıt Çarpması(*) 5.000,00
 Yangın Söndürme Masrf(*) 15.000,00
 Zararın Önlenmesi Masr. 
  Olay Başı Limit(*) 5.000,00
  Yıllık limit (*) 15.000,00
 Altyapı Temizliği Masrf. 
  Olay Başı Limit(*) 2.500,00
  Yıllık Limit(*) 5.000,00
 Enkaz Kaldırma 2.400,00
 Alt.işyeri Masraf(*) 4.800,00
 Kira Kaybı(*) 4.800,00
 İş Durması(*) 
 Cam Kırılması 1.200,00
 Glkhhknhterör 48.000,00
 Yangın Mali Sorum.(*) 47.880,00
 Eksik Sigorta Uygulaması 4.800,00
PAKET SEÇİMLİ TEMİNATLAR 
 MADDİ ZARARLAR 
 Deprem 48.000,00 132,00
 Emtea Hırsızlık 36.000,00
 Dbaş-ECihaz Hırsızlık 12.000,00
 Dolu (*) 50.000,00
 Fiziki Zararlar(*) 25.000,00
 İzolasyon Eksikliği(*) 2.500,00
 PARA SİGORTALARI 
 Emniyeti Suistimal 
  Olay Başı ve Yıllık (*) 1.000,00
SORUMLULUK SİGORTALARI 
 3.Şahıs Mali Sorumluluk 
  Olay Başı Limit(*) 100.000,00
 Ürün Sorumluluk 
  Olay başı ve Yıllık(*) 10.000,00

PRİM ÖDEME PLANI (TL)

Tarih Ödeme Tutarı
05/01/2020 153,84

05/02/2020 89,00

05/03/2020 89,00

05/04/2020 89,00

05/05/2020 89,00

05/06/2020 89,00

Net Prim 569,25
Bsmv 28,46

Ysv 1,13
Ödenecek Prim 598,84

SİGORTA KONUSU/BEDEL
Emtea 36.000,00 Dbaş-Ecihaz 12.000,00
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SİGORTA TEMİNATI BEDEL (TL) NET PRİM (TL)

CAN SİGORTALARI 
Ferdi Kaza/Kişi başı(*) (10 Kişi/Adet) 5.000,00
AXA ASİSTANS HİZMETLERİ 
AXA İşyeri Asistans(*) 
DİĞER TEMİNAT PRİMLERİ 437,25

 

Bu sigorta poliçesi 03/01/2020 16:41'de 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

AÇIKLAMALAR ve ÖZEL KOŞULLAR

FAALİYET KONUSU:
İşbu poliçede teminat altına alınan rizikonun Faaliyet Konusu, yukarıda "Risk Bilgileri" kısmında beyan edilmiş olup, sigortacı poliçede belirtilen uygulama 
esaslarını bu beyan doğrultusunda belirlemiştir. Ancak aksinin tespiti durumunda sigortacının, Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Sigorta Genel Şartlarının ilgili 
maddeleri gereğince poliçe şartlarını değiştirme hakkı saklıdır. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal 
edildiği takdirde, sigortacı tazminattan %25 indirim yapar. İşbu uygulama notu rizikonun faaliyet konusunun sigortalı ve sigortacının yazılı mutabakatı veya 
ekbelge ile değiştirilmediği her durum için geçerlidir.
LİMİTLİ DEKORASYON TEMİNATI Sigortalının binada kiracı olarak bulunması durumda, binaya yaptırdığı dekorasyon amaçlı ilaveler, poliçede teminat altına 
alınmış olması kaydı ile yangın, ek teminatlar, deprem, glkhhknhterör ve hırsızlık risklerine karşı yine poliçede limitinin belirtilmiş olması kaydı ile teminata 
dahil edilmiştir.
SİGORTALI BEYANI KLOZU:
Bu poliçenin sigorta bedelleri, sigortalının beyanına istinaden belirlenmiştir.
*İşbu poliçedeki tüm teminatlar, işyerinin poliçede belirtilen faaliyet süreci için tanzim edilmiş olup, işyerinde yapılan inşaat/tadilat işlerinden kaynaklanan 
risk ve zararlar teminat dışıdır.
-Tanımlar:
İşbu poliçede tanımlar bölümünde belirtilen kıymetler SİGORTA KONUSUNU teşkil etmektedir.
-Demirbaş Tanımı:
Yangın Sigortası Genel şartlarının A.2.2 maddesinde de belirtildiği üzere; Poliçede yazılı riziko adresinde bulunan ve resmi defterlere demirbaş adı altında 
kayıtlı olan taşınabilir değerlerdir. Söz konusu kıymetlere riziko adresinde bulunan tabela ve reklam panoları da dahildir. Totemler poliçede sigorta bedelleri 
ayrıca belirtilmek koşulu ile teminat kapsamında yer alacaklardıR.İşyerinden bağımsız yol kenarlarında mevcut olan Totemler teminat dışıdır. 
-Elektronik Cihaz Tanımı:
Yangın Sigortası Genel şartlarının A.2.2 maddesinde de belirtildiği üzere; Poliçede yazılı riziko adresinde bulunan ve sigortalımızın ticari faaliyeti içerisinde 
kullandığı elektronik parçalara sahip cihazlar dahil elektronik aksamlı tüm makine ve teçhizat, aygıt ve bilgi işlem sistemleridir 
-Enflasyon Klozu:
Yukarıda "Sigorta Teminatı" kısmında (*) ile gösterilen teminatlara ilişkin sigorta bedelleri hariç olmak üzere diğer poliçe sigorta bedelleri taraflar arasında 
mutabık kalınan ve poliçede gösterilen yıllık enflasyon oranına kadar korunmuştur. Mutabık kalınan oranın 365`e bölünerek bulunacak günlük oran sigorta 
başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde geçerli olan sigorta bedeli enflasyon koruma oranı bulunur. Bu oran 
hiç bir şekilde aynı dönem için geçerli TÜİK Toptan Eşya Fiyatlarındaki artış oranını aşamaz.
-Emtea Tanımı:
Yangın  Sigortası Genel şartlarının A.2.2 maddesinde de belirtildiği üzere; riziko adresinde bulunan ve sigortalının ticari kazanç sağlamak amacı ile ürettiği ve 
/veya sattığı mallardır.Yediemin ve/veya emanet olarak bırakılan mallar emtea kapsamında değerlendirilmeyecek olup teminat dışıdır. Sigorta Bedeli 
aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. Hammadde   : Satın alma fiyatı Yarı mamul : Satın alma fiyatı + O güne kadar işlemiş üretim Masrafları Mamul      : 
Maliyet fiyatı İşbu kapsamda teminat altına alınmış emtea ve malların,işbu poliçe teminat kapsamına giren ve tazmin edilebilir  herhangi bir hasar  anında  
tazminat  ödenebilmesi  için, sigortacının  gerekli  gördüğü durumlarda sigortalının Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri çerçevesinde  tutmakla  yükümlü  
olduğu her türlü  resmi  defterde emtea  kayıtlarının   belgelenmesi,  şirket  giriş  çıkış kayıtlarının, stok kayıtlarının, KDV beyannamelerinin ve  faturalarının 
belgelenmesi esastır. Aksi poliçede açıkça  kararlaştırılmadığı  takdirde, kalıplar  ve faaliyeti ile ilgili olsun ya da olmasın tüm sarf malzemeleri, canlı 
hayvanlar  emtea kapsamı dışındadır.
-Kızışma/Bozulma Teminatı Klozu:
Sigorta kapsamındaki rizikolardan birinin  sebebiyet vermesi ile ortaya çıkmış olsa bile sigortalı yerde depolanan her türlü un, tahıl,tohum, bakliyat, yem ve 
benzeri tarım mahsülünde meydana gelen kızışma hasarı  ve buna bağlı bozulma  zararları teminata poliçede belirtilen emtea bedelinin %10`u azami 
25.000.TL limit ile dahil edilmiştir,malın nem ve sair nedenlerle kendi ayıbından kaynaklanan kızışma ve buna bağlı yanma veya yangına bağlı emtea hasarları 
teminat kapsamında değildir.
-PAKET ZORUNLU TEMİNATLAR:

-Yangın Teminatı:
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden 
olacağı maddi zararlar, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar Türk Yangın Sİgortası Genel Şartları dahilinde temin olunmuştur.
-Ek Teminatlar:
Dahili su, Duman, Firtina, Kar Agırligi, Yer Kayması, Kara Hava Deniz Taşıtlari Çarpmasi, Sel ve Su Baskını nedeniyle meydana gelecek zararlar Yürürlükteki 
Türk Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmistir. Sel / su baskını teminatında, hasar olması halinde uygulanacak 
asgari muafiyet sigorta bedelinin %2`si olmak üzere bu muafiyet;
a ) bina sabit tesisat ve dekorasyon, 
b ) emtea, 
c ) makine techizat demirbaş ve diğer tesisat gruplarının herbiri için ayrı ayrı uygulanacaktır. Muafiyet tutarı maximum 50,000 EUR ile sınırlıdır.
-Poliçede bina ve/veya dekorayon yangın teminatının bulunması halinde, sigorta bedeli bu kıymetlere dahil edilmişse rizikonun sınırları içinde dış 
mekanlarında bulunabilecek otomatik tente, tente, sundurma, tabela, branda, pergola, kış bahçesi ve store vb. kıymetler için, her bir kar ağırlığı ve fırtına 
hasarında oluşan hasarın % 80` i sigortacı, % 20`si sigortalı üzerinde kalmak üzere koasürans uygulanır. Bina teminatının bulunmaması durumunda 
dekorasyon teminatından yapılacak değerlendirmelerde poliçede bu kıymetlerin sigorta bedellerinin belirtilmiş olması veya eksik sigorta bulunmaması 
teminatın geçerliliği açısından şarttır.
-Bina Hırsızlık:
Bina Yangın teminatı alınmış olması şartıyla Binaya ait sabit kıymetlere yapılacak olan Hırsızlıklar ile hırsızlık nedeni ile binaya verilecek zararlar toplam Bina 
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sigorta bedelinin % 5`ine kadar; poliçede bina teminatı yok ise(kiracı olunduğu durumda), binaya verilecek zararlar muhteviyat sigorta bedelinin %5`ine 
kadar Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesin teminat kapsamına dahil edilmiştir.
-Raf ve Vitrin Devrilmesi:
Duvara monte edilmiş rafların ve vitrinin devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek zararlar emtea yangın bedelinin %5`i ve maksimum poliçede 
belirtilen limit ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.
-Alçıpan Tavan Çökmesi:
Poliçede temin edilen riskler dışında, fiziki ve harici bir tesirle riziko adresinde bulunan Alçıpan tavanın ani ve beklenmedik şekilde çökmesi nedeni ile poliçe 
kapsamındaki kıymetlerde oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiş olup, olay başı ve yıllık poliçede beliritilen limit ile sınırlıdır. İşçilik/dizayn 
hatasından kaynaklanan ziya ve hasarlar teminat haricidir.
-Taşıt Çarpması Klozu:
Sigortalı ve/veya personelinin araç veya forklift ile çarparak sigortalı kıymetlere verdikleri zararlar(zarar verilen sigortalı varlık tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla) 
olay başı ve yıllık poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.İşbu Teminat için beher hasarda 100 USD muafiyet uygulanır.
-Yangın Söndürme Masrafları:
Bu teminat Sigortalının sadece sigortalı mahalde meydana gelen bir hasar sonucunda ve nedeniyle, Sigortalı işyerine ait yangın söndürme tüplerini tekrar 
doldurmak ve kullanılmış püskürtme kafalarını değiştirmek için makul olarak yaptığı masraf ve giderleri kapsar. Sigortacının sorumluluğu Yıllık tazminat limiti 
azami poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.
-Zararın Önlenmesi İçin Yapılan Masraflar:
Bu poliçe kapsamında bir hasar tehlikesinin söz konusu olması halinde (işletmenin mutat kullanımından doğan ve zaman içinde bozulabilmesi muhtemel 
makine/teçhizat/demirbaş ve her türlü iyileştirme hariç olmak kaydı ile)Sigortalının sigortalı muhteviyatın hasar görmesini önlemek yada sigortalı 
muhteviyattaki hasarı azaltmak amacıyla yapması gereken bütün masraf ve/veya giderlerden sigortacı sorumlu olacaktır. İşbu teminat olay başı ve yıllık 
poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.
-Hasar Sonrası Altyapı Temizliği Tamiri Masrafları:
Poliçede yeralan risklerin gerçekleşmesi kaydı ile Riziko yeri ve cevresi kanal,oluk, atık su yolları, arıtma vb. tesis ve yapıların temizliği arıtılması ve tamiri 
masrafları teminata dahil edilmiştir. Sigortacının sorumluluğu olay başın ve yıllık poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.
-Enkaz Kaldırma Masrafları:
Poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarlar ile ilgili olarak yapılması gereken yerinden kaldırma, sökme ve yıkım masrafları bina ve 
muhteviyat sigorta bedelinin %5`i ile teminata dahildir. 
-Alternatif İşyeri Masrafları Klozu:
Sigortalı yerde poliçede belirtilen Yangın ve poliçede temin edilmiş ek teminatlarına (Deprem ve yanardağ Püskürmesinden doğan hasarlar hariç) bağlı 
olarak meydana gelen bir hasar neticesinde binanın Tümüyle oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşa için sigortalının Poliçe Bitim tarihini 
aşmadığı müddetçe 6 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Bir hasarda 
tazminat limiti azami poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olacaktır.
-Kira Kaybı:
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, poliçede teminat altına alınan risklerden herhangi birinin (Deprem ve Yanardağ 
Püskürmesinden doğan hasarlar hariç)doğrudan sonucu olarak sigortalının sigortalı mahalli tümüyle kullanamaması nedeniyle oluşan kira kaybı aşağıdaki 
kloz dahilinde teminat altına alınmıştır. Sigortali Kiraci ise Kiracinin Kira Kaybi; Poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir 
hasarın gerçekleşmesi sonucu peşin ödenmiş kiranin işlemeyen günlerine ait olan kısmi şeklinde tanımlanmıştır. Sigortalı Malik ise Malikin Kira Kaybı; Poliçe 
üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu belirlenmiş olan beklenen kiranin alınamaması şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu klozda bahsi geçen beher ay kira miktarı, Rayiç ve yerleşik kira bedellerini aşmayacaktır. Bu teminat ile sigortalıya ödenecek yıllık toplam 
tazminat , Poliçe bitim tarihini aşmamak şartı ile 6 ayı geçmemek üzere azami poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olacaktır.
-İş Durması Klozu:
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı olmak koşuluyla, sigortalı yerde yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetin hasarın 
meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla bir süreyle İşyerinin tamamında ve Tümüyle durması halinde, sigortalıya ödenecek 
hasar bedelinin % 10`u ve fakat hiç bir suretle 50.000.-TL`i aşmayacak şekilde ilave bir tutar iş durması tazminatı ödenir.
-Cam Kırılması Klozu:
Sigortalı  yerdeki  her türlü vitrin, tezgah, kapı, pencere, masa ve banko camının  kırılması ekli Cam Kırılması  Sigortası   Genel   Şartları hükümleri  
doğrultusunda   teminata dahil edilmiştir. Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan  mamul olsun  yada  olmasınlar bu teminat 
kapsamında değerlendirilecektir. Riziko adresindeki totemler poliçede sigorta bedelleri ayrıca belirtilmek şartı ile teminata dahildirler. Ekli Cam Kırılması 
Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı  kalmak  koşuluyla,riziko adresinde bulunan  kapı ve pencere camları ile aynalar ve ayrıca buzdolabı, vitrin  camları   
gibi  takılı camların   kırılması neticesinde uğrayacakları zararları temin eder. Ekli Cam Kırılması Sigortası Genel Şartlarının 2.d. maddesinde belirtilen  
Grev,Lokavt,kargaşalık  ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin  sebep olduğu   bütün   ziya ve hasarlar  da  teminat  
kapmasına  dahil edilmiştir. Cam üzerindeki yazı ile filmler cam bedelinin % 10` u ile teminata dahildir.
-Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Klozu:
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk 
hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu 
sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Kloz konusu olaylar sırasında olsa dahi, 
üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi kalite kaybı gibi dolaylı zararlar teminat dışındadır. İşbu grev, lokavt, kargaşalık, halk 
hareketleri teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları`nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve 
imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. 
-Kötü Niyetli Hareketler Klozu:
Sigortalı ve sigortalının usul ve füru ve sözleşmesel ilişkide bulunduğu kişiler  dışındaki herhangi bir 3.şahsın  sigortalıya  zarar vermek  maksadı ile  
gerçekleştirdiği kötü  niyetli eylemler ve  bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı  
şeylerin  tahrip  edilmesi, yıkılması,  bozulması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi doğrudan  meydana  gelen yangın ve  infilak sonucu  hariç bütün 
zararlar teminata ilave  edilmiştir. Hırsızlık , Hırsızlığa  teşebbüs,  güveni kötüye  kullanma,  dolandırıcılık  yoluyla  verilen  maddi zararlar   bu kloz 
kapsamında değildir. İşbu kötü  niyetli hareketler  teminatı, sigorta  ettirenin, işbu poliçenin İlgili Genel  Şartlarında öngörülen beyan yükümlülüğüne  
ilaveten bu  klozla  ilgili sorulara ilişkin  yazılı  ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.
-Terör Klozu:
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan 
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortal şeylerde meydana gelen zararlar 
teminata ilave edilmiştir. Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetleri kısmen veya tamamen 
kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat 
kapsamı dışındadır. 
-Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketlerı,Kötü Nıyetlı Hareketler Ve Terör Teminatı Müşterek Sigorta Ve Muafiyet Klozu: Bu  sigorta  % 100 sigorta bedelinin  
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% 20`si sigortalı  üzerinde  kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmış  olup, ayrıca, herbir  hasarda, aynı sigortalıya ait veya aynı riziko adresindeki 
sigorta  teminatının  bina  ve   muhteviyatı (emtea,makine ve teçhizat, demirbaş ve diğer  tesisat) veya birden fazla bina  ve  muhteviyatı   kapsaması   
halinde, bilumum
a)bina,  sabit  tesisat ve dekorasyon
b)emtea
c)makine teçhizat, demirbaş  ve diğer tesisat   gruplarının   herbirinin  toplam sigorta bedelleri ( sigortacının sorumlu oldugu %  80 oranındaki kısım ) 
üzerinden  %2 oranında bulunacak bir  tenzili muafiyet, bu   grupların herbiri için ayrı  ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan 
kısımlarından sorumludur.
-Palet Şartı:
Sigortalı emteaların en az 12 cm yükseklikte paletler üzerinde muhafazası zorunludur. Belirtilen Şekilde muhafaza edilmeme sonucu meydana gelen dahili su 
hasarlarında emtea sigorta bedelinin % 2`si tenzili muafiyet ödenecek tazminattan tenzil edilir. Bu şekilde hesaplanacak muafiyet tutarı hiç bir şekilde 
50,000.-EUR karşılığı TL`yi aşamaz. İlgili riziko adresinde bulunan showroomlarda ise ( showroom`un bodrum katlarda olmaması şartıyla ) palet bulundurma 
zorunluluğu olmayacaktır.
-Yangın Mali Sorumluluk (Komsuluk Ve Kiraci Mali Sorumluluk) Klozu(Glkhhknhterör Dahil):
İşbu Yangın Mali Sorumluluk Klozu ile aşağıda belirtilen teminatlar, poliçede belirtilmiş tutarlarla sınırlı olmak üzere poliçeye dahil edilmiştir. Her halükarda, 
zarardan anlaşılması gereken ; maddi zararlar olup, manevi ve dolaylı zararlar teminata konu değildir.
1)Kiracı Mali Sorumluluk : Kiracı olarak bulunulan bina ya da konutlarda, poliçede eşya teminatının olması şartıyle, Sigortalının (kiracının) yangın,dahili su, 
duman ve grev, lokavt, kargaşalık, halk halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatı kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan bina 
ya da konutta meydana gelecek zarar(lar)dan dolayı mal sahibine karşı doğan yasal sorumlulukları.
2)Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu : Kiraya verilmiş bina yada konutlarda, poliçede bina teminatının olması şartıyle, Sigortalının (mal sahibinin) 
yangın, dahili su duman ve grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatı kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda 
kiralanan bina ya da konutta meydana gelecek zarar(lar)dan dolayı kiracıya karşı doğan yasal sorumlulukları.
3)Komşuluk Mali Sorumluluk : Mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan bina yada konutlarda, sahip oldukları mal grubunun poliçede sigortalı olması şartıyle, 
mal sahibi ya da Kiracının yangın, dahili su, duman ve grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatı kapsamina giren 
herhangi bir olay sonucunda komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda meydana gelecek zarar(lar)dan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar. 
Yukarıdaki sorumluluk teminatlarına; sigortalının zilyedinde ve / veya kullanımında buluna
3. şahıslara ait malvarlığı dahil değildir.
-Eksik Sigorta Klozu:
Yangın Sigortası Genel Şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat 
poliçede yazılı Sigorta Bedelleriyle sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen Sigorta Bedeli ile Gerçek Bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise 
eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Sigorta Bedeli ile Gerçek Bedel arasındaki farkın bu oranı aşması halinde, aşan kısım kadar eksik sigorta 
uygulaması yapılır.
-PAKET SEÇİMLİ TEMİNATLAR:

-MADDİ ZARARLAR:

YANGIN SİGORTASI DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ KLOZU:
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi(tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden 
olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve İstinat duvarları teminata ilave 
edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve 
infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar. Muafiyet: Deprem veya yanardağ püskürmesinin sebep olacağı yangın dışındaki zararlarda 
sigortacılar, 72 saatlik devamlı bir süre içinde meydana gelen zararın poliçede belirtilen koasürans ve muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, 72 saatlik sürenin bitiminden ve her halde rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde durumu sigortacıya 
bildirmekle yükümlüdür.
2) İşbu deprem teminatı,sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartlarında öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve 
imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. 
YANGIN SİGORTASI DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI MÜŞTEREK SİGORTA VE MUAFİYET KLOZU
(SINAİ VE TİCARİ RİZİKOLAR):
Bu sigorta poliçesine Deprem ve Yanardağ Püskürmesi teminatı dahil edilmiş olup, sigorta konusu edilen kısımlar için uygulanacak muafiyet ve müşterek 
sigorta(koasürans) oranlarına ilişkin açıklamalar, Yangın Sigortası Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmka 
kaydı ile aşağıdaki gibidir: Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası, sigorta bedelinin %20` sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda 
sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın artırılması hususunda 
anlaşabilirler. Bu durumda prim, sigorta bedeli üzerinden tarifede belirtilen fiyat indirimi esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, sigorta bedelinden kendi 
üzerinde tutmayı kabul ve taahhüt ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez.Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda,önceden mutabık kalınan ve poliçede yazılan 
oranla hasara iştirak eder. Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta 
teminatının, bina ( bina, sabit tesisat ve dekorasyon) ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya 
muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;
a)Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b)Emtia, c)Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat, gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri(sigortacının 
sorumlu olduğu kısım)üzerinden % 2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet 
miktarını aşan kısmından sorumludur. Sigortalı ve sigortacı, muafiyet oranının artırılması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda fiyattan, tarifede belirtilen 
oranda indirim yapılır. Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.
-Hırsızlık Klozu:
Sigortalı yerde ekli Türk Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek 
tahribatlar teminata dahildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tesbitinde Sigortalı beyanının ve sigortalının Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Vergi Usul 
Kanunu(VUK)hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduğu her türlü ticari defter ve mali kayıtlar ile şirket giriş çıkış kayıtlarının, stok kayıtlarının, KDV 
beyannameleri, faturaların belgelenmesi birbiriyle ve talep tutarı ile uyumlu olması şarttır. İşbu poliçede hırsızlığa konu toplam sigorta bedelinin 
5.000.000.EURO`yu aşması durumunda, hırsızlık teminatı ilk ateş esaslı verilmiş olup sigortacının azami sorumluluğu 5.000.000.EURO ile sınırlı olacaktır.
-Dikkat:
Mesai saatleri dışında sigortalı işletmenin tüm pencere ve kapılarından bağımsız olarak bulunan kepenk, parmaklık,dış cephesinde darbelere dayanıklı 
güvenlik camı(temperli,laminasyonlu min.4+4 mm kalınlığında olan cam) alarm sistemi, özel güvenlik ya da gece bekçisi (5188 sayılı sayılı özel güvenlik 
hizmetlerine dair kanun kapsamında bir personel ) koşullarından en az birinin bulunması ve aktif durumda olması kaydı ile hırsızlık teminatı geçerlidir. Aksi 
durumda her bir hırsızlık hasarında minimum 500.USD olmak üzere hasarın % 10`u oranında muafiyet uygulanacaktır. Alışveriş Merkezi, iş merkezi, İşhanı ve 
sigortalı binanın bodrum, zemin, bahçe katı dışında bulunan katları için yukarıda belirtilen hırsızlık güvenlik koşulları aranmayacaktır. Her türlü Aşırma 
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Teminat kapsamı dışındadır.
-Dolu Klozu:
Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde iş bu poliçede temin edilmiş olması kaydı ile bina ve muhteviyata gelebilecek zararlar, bina ve muhteviyat 
sigorta bedelinin %10`u azami poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Herbir hasarda 250.usd muafiyet uygulanır.
-Fiziki Zararlar Klozu:
Sigortalı veya personelinin ve müşterilerinin yukarıda belirtilen riziko adresindeki faaliyetleri sırasında , sigortalıya ait mallarda oluşacak düşme, çarpma, 
kırılma, devrilme hasarları, poliçede belirtilen olay başına ve yıllık limitle teminat altına alınmıştır. Herbir hasarda 500.USD muafiyet uygulanır.
-İzolasyon Yetersizliği Veya Kaybı Klozu:
Poliçe vadesi içinde olmak kaydıyla İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından ya da pencere, 
kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme veya ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, 
küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil 
edilmiştir. Ancak, dış cephe boya ve kaplamaları ile izolasyon malzemeleri için yapılacak masraflar bu teminat kapsamında değildir. Bu kloz dış cephe boya 
ve kaplamaları yapılmamış binalarla dış cephe boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon 
yetersizliği veya kaybı nedeniyle oluşan hasar talepleri ödenmez. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde izolasyon yetersizliği sebebiyle 
meydana gelebilecek hasarlar ile yapılan tazminat ödemesi sonrası gerekli koruma önlemlerinin alınmaması ve onarım yapılmaması sonucu yapılan 
müteakip hasar talepleri teminat kapsamında değildir. Ancak; Poliçe AXA Sigorta A.Ş. tarafından ilk defa düzenlenmekle beraber sigortalının farklı bir şirket 
tarafından düzenlenmiş ve izolasyon hasarlarını teminat/ tutar yönüyle kapsayan bir poliçesi bulunması , poliçe vadelerinin birbirini takip etmesi ve zararın 
Axa Sigorta Poliçesi döneminde başladığının anlaşılması durumunda poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde oluşan izolasyon hasarları da 
ödenir.
-PARA SİGORTALARI:

-Emniyeti Suistimal Klozu:
Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile 
ölçülebilenmallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal 
halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı azami bedeli geçmemek üzere temin eder. Tazminat 
yükümlülüğünün geçerli olması için sigortalı ve/veya sigortalı temsilcilerinin suistimali gerçekleştiren kişi veya kişilere karşı cezai yasal girişimi başlatılmış ve 
devam ediyor olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur. Kıymetli evrakın teminat tutarı;Kıymetli evrakın iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli 
ikame masraflarından ibarettir. Hasarın fark edilmesinden önce tahsil edildiği anlaşılmış olan kıymetli evrakın nominal değeri ödenir. Sigortalıya tazminat 
yükümlülüğü atfedilebilmesi için ; Emniyeti suiistimal eylemlerinin her halukarda poliçenin süresi içinde ve emniyeti suiistimal yapan kimsenin işyerinde 
aralıksız şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması esastır. İhbar yükümlülüğü ;
a) İşbu poliçenin ihbar yükümlülüğü poliçe bitiş tarihini müteakip 3 ay ile sınırlıdır.
b) Emniyeti Suiistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin 
sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir. Tanımlar: Olay başına limit: T.C.K hükümlerinde tanımlanmış, sigortalıya karşı 
gerçekleştirilmiş; zimmet, dolandırıcılık,sahtekarlık, hırsızlık eyleminin aynı kişi ya da organize grup tarafından muhtelif metotlarla birden fazla tekrarlandığı 
durumlar aynı suç tanımına uyduğu ve her halükarda poliçe süresi içinde meydana geldiği taktirde tekbir olay olarak değerlendirilecektir. ``İşbu poliçede 
Emniyeti Suistimal teminatına istinaden poliçe süresince ödenebilecek azami tazminat tutarı Poliçe ön sayfasında ``Sigorta Teminatları`` bölümünde belirtilen 
Olay başı ve Yıllık Limit ile sınırlıdır.`` Yıllık limit ; İşbu poliçeden Emniyeti suistimal teminatı için sigortalıya poliçe süresince ödenebilecek azami tazminat 
tutarını ifade eder.
**HERBİR EMNİYETİ SUİSTİMAL HASARINDA HASARIN % 10 U MUAFİYET UYGULANIR.
-SORUMLULUK SİGORTALARI:

-3.Şahıs Mali Sorumluluk Klozu:
Ekli Türk 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri doğrultusunda sigortalının
3.şahıslara doğrudan verecekleri maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları teminata dahil edilmiştir. Sigortacının bir olaydaki ve poliçe 
dönemindeki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz. Bu teminat ; 3. Şahıs zararına yol açan mal grubunun poliçede sigortalı olması şartıyle 
geçerlidir. Sigortalının zilyedinde ve kullanımında bulunan malvarlığı , 3. Şahıs malı olarak değerlendirilemez. Yangın Mali Sorumluluk başlığı altında 
tanımlanan sorumluluklar bu teminatın kapsamı dışındadır. İşbu poliçe özel şartlarda belirtilen kapsam dışında oluşabilecek her türlü hırsızlık hasarı teminat 
kapsamı dIşındadır.Mesleki sorumluluk teminatı ve tıbbi kötü uygulama sigortası işbu poliçenin kapsamı haricindedir. İşbu Teminat Sadece İşyeri Paket 
poliçesi yapılmış Riziko adresi için geçerlidir. Muafiyet: Herbir hasarda 500.USD muafiyet uygulanır.
3.şahıs Mali Sorumluluk kapsamında teminat altına alınan aşağıda   Limiti ve muafiyeti belirtilmeyen teminatlar için genel 3,şahıs Mali Sorumluluk klozu limit 
ve muafiyeti geçerlidir. Asansör Sorumluluk Teminat Klozu: Asansör sorumluluk teminat klozu Poliçe üzerinde belirtilen Riziko adresinde bulunan insan ve 
yük asansörlerinde oluşan kazalar nedeniyle üçüncü şahıslara gelecek bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya atfedilecek kanuni sorumluluklar Türk 
Asansör Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları kapsamında poliçe üzerinde yazılı limitlere kadar teminat altına alınmıştır. Reklam Panosu 
Sorumluluk Teminat Klozu: Sigorta ettireni sigorta süresi içinde sahibi olduğu ve sigortalattığı şirket sahası içinde veya dışındaki panolar nedeniyle 
meydana gelecek bir kaza sonucu ; Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan 
oluşması nedeniyle kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitleri 
dahilinde ilişik 3.Şahıs Mali Sorumluluk genel şartları ile poliçe özel şartları çerçevesinde temin eder. Manevi Tazminat Talepleri Klozu: Bu poliçe, üzerinde 
yazılı limitler özel şartlar ve 3.Şahıs sorumluluk Sigortası Genel Şartları dahilinde 3.şahısların uğrayabilecekleri bir kaza neticesinde meydana gelebilecek 
herhangi bir bedeni zarardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek Manevi tazminat taleplerini karşılar.
*Manevi tazminat teminatı yukarıda belirtilen 3.Şahıs Mali Sorumluluk Teminat limitinin % 50 si oranında geçerli olacaktır. Her halukarda ödenecek manevi 
tazminat tutarı 3.Şahıs Mali Sorumluluk teminat limitinin % 50 si ni aşamaz. Müteahhit Ve Tali Müteahhitler Taşeron Ve Tali Taşeronlar: Sigortalının 
müteahhitleri ve /veya tali müteahhitleri ve / veya taşeronlarının poliçede yazılı Riziko adresinde ve poliçede yazılı faaliyet kolunda sigortalı adına 
yürüttükleri faaliyetleri esnasında 3.şahısların uğrayabileceği kazalar sonucunda sigortalıya yöneltilebilecek tazminat talepleri sigortalının hukuki 
sorumluluğunun olduğu hallerde teminata dahildir. Müteahhit ve Taşeronların bu zararları kapsayan poliçelerinin varlığı halinde öncelikle kendilerinin tanzim 
ettirdiği poliçeler geçerli olacaktır. İşbu kloz alt müteahhit/Taşeronlar için eklenmiş olup sigortalının üst müteahhit ve işverenleri Teminat kapsamında 
değildir. Yangın / İnfilak / Buhar / Duman / Su: Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla ancak madde 3 A 
7 hilafına Yangın,infilak( doğal gaz infilakları dahil) buhar,duman sonucu 3.şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlar sigortalının hukuki 
sorumluluğunun olduğu hallerde poliçe üzerinde belirtilen Sigorta Bedeline kadar temin olunmuştur. Komşuluk mali sorumluluk teminat dışıdır. Grev, 
Lokavt, kargaşalık, Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler ve Terör: Grev, Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve terörist 
eylemler nedeniyle
3.şahısların uğrayacağı zararlar sigortalının hukuki sorumluluğunun olduğu hallerde teminata dahildir.Sigortalı ve sigortalının usul ve füru ve sözleşmesel 
ilişkide bulunduğu kişiler dışındaki herhangi 3. şahsın sigortalıya zarar vermek maksadı ile kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak 
üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu
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3.şahısların uğrayacağı, doğrudan meydana gelen, yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar sigortalının hukuki sorumluluğunun olduğu hallerde 
teminata ilave edilmiştir. Hırsızlık , Hırsızlığa teşebbüs , güveni kötüye kullanma ,dolandırıcılık gibi TCK daki diğer mala karşı haksız eylemler bu kloz 
kapsamında değildir.Bu klozda terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa`da belirtilen 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi,hukuki, sosyal laik,ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve Milletile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek , Devletin iç ve dış güvenliğini ,kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü 
eylemlerdir. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi 
kapsar. Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Halk Hareketleri ve Kargaşalık; Gerek Yurtiçinde gerekse 
Teminat verilen Diğer Ülkelerde münferit vakalara ilişkin kızgın grup protestoları ve karşılıklı kavga olaylarıdır. Savaş; Savaş ilan edilmiş olsun yada olmasın 
ülke içinde örgütlü grupların ülkenin yönetimi ile genel çapta Silahlı çatışma içinde olduğu durumu ifade eder.
-Ürün Sorumluluk Klozu:
İşbu teminat sigortalıyı aşağıda belirtilenlere karşı tazmin etmeyi kabul etmektedir:
1.İşbu bu poliçede belirtilen tazminat limitleri dahilinde ve sigortalının maliki veya kiracısı olduğu tesisler dahil olmak üzere ekte belirtilen iş faaliyetleri ile 
bağlantılı olmak üzere poliçe kapsamındaki herhangi bir olayın vukuu nedeniyle Sigortalının yasal olarak ödemekle yükümlü olacağı bütün meblağlar ve 
ayrıca tazminat talebinde bulunan tarafın tahakkuk ettirdiği maliyetler ve giderler
2.Bu poliçede ifade edilen tazminata konu olan, sigortalı aleyhine yapılmış bir tazminat talebi nedeniyle sigortacının önceden verdiği yazılı izin ile tahakkuk 
ettirilen dava giderleri ve maliyetleri Ürün Mali Mesuliyet Yükümlülüğü:
a) Herhangi bir kişinin maruz kaldığı bedensel yaralanmalar (ölüm ve h astalık halleri dahil)
b) Maddi bir mülkün zayii olması veya fiziksel hasara uğraması Şu koşulla ki anılan durumlara sigortalının imal ettiği,sattığı, tedarik ettiği,monte 
ettiği,kurduğu onardığı, tadil ettiği veya işleme tabi tuttuğu bir mal veya emtia poliçe dönemi içinde neden olmalı sigortalının tesisleri haricindeki yerlerde 
görülmeli ve poliçe süresi zarfında bildirilmiş olmalıdır. "Munıch Re Ürün Mali Mesuliyet Sigortası Wordingi ve Türk 3.şahıs mali mesuliyet sigortası genel 
şartları ile istisnaları gereğince gecerlidir.(claıms made )" Poliçe Türü : Hasar ihbar esaslı(claims made) Yetkili Mahkemeler : Türkiye Coğrafi Alan : Türkiye 
Teminat limiti : poliçede belirtilmiştir. Muafiyet : herbir hasarda 500.TL İstisnalar :
a) Mesleki mali mesuliyet
b) Ürünün geri çağrılması
c) Asbestos hasarları 
d) Sözleşmeye bağlı sorumluluklar
e) Finansal zararlar 
f) Ürün garantisi
g) Çevre kirliliği (yukarıda belirtilen ani ve kaza sonucu olan çevre kirlenmeleri hariç)
h) Cezai tazminatlar
i) Dolaylı hasarlar teminat dışıdır
j) Punitive and examplary damages exclusion
k) Cost inclusive kloz(tüm masraflar tazminat limiti içine dâhildir.)
-CAN SİGORTALARI:

-Ferdi Kaza Klozu:
İlişik Türk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde Sigortalı firma bordrosunda kayıtlı olan ve poliçe üzerinde belirtilen tüm personel, yine kişi başına 
azami poliçede gösterilen sigorta bedeli ile Vefat ve Kalıcı Sakatlık rizikolarına karşı sigortalanmışlardır. Vefat: Ferdi Kaza Sigortası genel şartlar bölümünde 
kaza olarak tanımlanan haller sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi. Vefat halinde, poliçede gösterilen tazminat bedeli poliçede gösterilen 
menfaattarlerine,yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. Sürekli Sakatlık: Ferdi Kaza Sigortası genel şartlar bölümünde kaza olarak tanımlanan haller sonucunda 
sigortalının bedeni bir arızaya maruz kalması. Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl süresince kalıcı sakatlığına sebebiyet verdiği takdirde 
tıbbi tedavinin sona ermesini ve kalıcı sakatlığın kesinlikle tesbitini takiben , kalıcı sakatlık tazminat bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlar da belirtilen 
oranlar dahilinde sigortalının kendisine ödenir . 16 yaşından küçük personel için ödecek olan tazminat tutarı sadece cenaze masraflarını karşılamak üzere 
azami 200 TL ile sınırlı olacaktır. Sigorta başlangıcında teminat kapsamındaki personel isim listesi ve dönem içinde meydana gelebilecek artış ve azalışlar 
Sigortacıya bildirilmek zorundadır. İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartl arının 5. maddesi f fıkrası Nükleer rizikolar veya Deprem neticesinde meydana 
gelebilecek Ferdi Kaza hasarları teminat dışıdır. İş bu poliçede yer alan Ferdi Kaza teminatı aşağıdaki işkolları için sadece poliçede belirtilen riziko adresi 
içerisinde (ofis çalışanı ) teminata dahildir.
--Temizlik Firmaları
--Güvenlik Firmaları
--Tersaneler 
--İnşaat işçileri
--Her türlü yer altı kömür,maden,cevher işletmeciliği
--Patlayıcı,parlayıcı maddeler deposu
--Ham petrol ve doğal gaz arama işleri
--Motorkuryeler.
--Her türlü montaj işleri.
-İsim Listesi:
Adı ve Soyadı :
1........................
2........................
3........................
4........................
5........................
-AXA İşyeri Asistans Hizmetleri:
İŞYERİNİZDE HASAR YADA ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN (Cam Kırılması Hizmeti, Elektrik Tesisatı Hizmeti, Çilingir Hizmeti, Su Tesisatı Hizmeti, Concierge 
Hizmetleri, Bilgi Hattı, Hukuki Danışma, Mali Danışma ve İdari Asistans v.b. ) DURUMLARDA 7 GÜN 24 SAAT 0216 524 33 96 NUMARALI TELEFONDAN 
ACİL YARDIM TALEP EDEBİLİRSİNİZ.
KDV UYGULAMASI:
Sigorta Bedelleri KDV dahil bildirilmişse hasarlar KDV dahil ödenecektir. Sigortalı değerin tam ziya olması durumunda ; Hasara konu değerlerin, işletme 
tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk etmiş ve ödenmiş KDV tutarının sigorta konusu hasarın KDV kanununun 30/c maddesi 
kapsamında olması ve KDV indirimine konu edilemediğinden belgeler ile doğrulanması halinde Yansıtma Faturası Sigorta Şirketi adına tanzim edilmek sureti 
ile KDV ödenecektir. Sigorta bedeli, mevcut KDV li sigorta değerinin altında ise bu kloz uygulanmayacak ve KDV ödemesi yapılmayacaktır. Sigortalı değerin 
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B. UYARILAR 
1 Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Hırsızlık,Üçüncü Şahıslara Karşı Mali 
Mesuliyet,Cam Kırılması,Ferdi Kaza,Yangın Genel Şartları'nı ve klozları dikkatlice okuyunuz.

2 Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. 
Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. (sadece nakliyat sigortalarında, 
sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin yapılması ile başlar)

3 İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.
5 Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap 
edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya 
ödenir.

6 Sözleşmenin yapılması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi 
vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER
---- 1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
***Yangın Sigortası Teminat Kapsamı
Yangın, yıldırım, infilak sonucunda sigortalı kıymetlerin maddi zararlarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
***Hırsızlık Sigortası Teminat Kapsamı
Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla veya tırmanma veya anahtar ve başka aletler kullanarak veya sigortalı yere gizlice girip saklanarak veya 
zor ve şiddet kullanmak sureyile yapılan hırsızlıkları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
***Cam Kırılması Sigortası Teminat Kapsamı
Cam ve Aynaların kırılması sonucunda oluşan zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
***Ferdi Kaza Sigortası Teminat Kapsamı
Sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
***Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Teminat Kapsamı
Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki 
sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.

SİGORTA BİLGİLENDİRME FORMU
"En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak 
sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta 
Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye ilişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır."

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı ÇETİNKALE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. .
Adresi Tuzla Atatürk Cad. 31/ Dalyan Iş Merkezi K: 1 CAMİİ MAH. TUZLA İSTANBUL TÜRKİYE
Tel ve Faks No 0216 4465700 Fax : 0216 4470342

2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı AXA SİGORTA A.Ş. (http://www.axasigorta.com.tr )
Adresi  Meclisi Mebusan Cad.   No :15 SALIPAZARI 34427 İSTANBUL, , BEYOĞLU
Tel ve Faks No Tel : 0212 3342424 Faks : 0212 2521515

kısmi hasar aldığı durumlarda ; Zarar görmüş kısmın tamiratı için, 3. şahıslara ödenmiş KDV göz önünde bulundurulur. 
*Sigorta bedeli, mevcut KDV`li sigorta değerinin altında ise bu kloz uygulanmayacak ve KDV ödemesi yapılmayacaktır. 
*Bu kloz poliçede bulunan ana teminat grupları için geçerlidir.
*Deprem, Sel seylap ve ayrıca afet ilan edilmiş hasar tiplerinde, KDV yasal olarak muhsup edilebilir olduğu için KDV ödenmeyecektir.
VADE BAŞLANGICI İLE TANZİM TARİHİ ARASINDA MEYDANA GELEN HASARLAR TEMİNAT KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
SANCTION KLOZ:
Sanction Limitation and Exclusion Clause(LMA 3100)(Yaptırım Sınırlaması ve İstisna Klozu) Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri`nin almış olduğu Sanction Kloz Uygulamaları kararı gereği İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye, Belarus (Beyaz Rusya), Küba, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Rusya, Ukrayna, Sivastapol, Kırım ve Zimbabwe ülkelerinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasar için herhangi bir 
teminat veya ödeme veya fayda sağlanılması teminat kapsamı dışındadır. Bu hasar ve zararlar için teminat sağlanması Sigortacının yazılı ön onayına bağlıdır. 
İşbu klozda adı geçen ülkelerde; ilgili otoritelerin onayı doğrultusunda belirli olmayan sürelerde değişiklik olması halinde Sigortacının poliçe şartlarında 
değişiklik yapma hakkı saklı olacaktır.
AXA Sigorta A.Ş.nin ticaret sicil numarası 98645'dir.
İşbu poliçe, poliçede belirtilen genel şart veya poliçede yer alan açıklamalar ve özel şartlar çerçevesinde düzenlenmiş olup, ekli genel şartlar ile birlikte teslim 
edilmiştir. Tüm genel şartlar www.AXAsigorta.com.tr adresinden internet ortamında da temin edilebilir. 

Önemli Uyarı: Adres ve diğer iletişim bilgileri sigortalının beyanı doğrultusunda poliçeye yazılmış olup sigortacı tüm yazışma ve diğer iletişimlerinde bu 
bilgileri kullanacaktır. Sigortacının sorumluluğu; sigorta priminin pesin ödenmesi kararlaştırılmış ise tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk 
taksitinin ödenmesi ile baslar. Prim ödeme planında belirtilen vadeler kesin olup prim taksitlerinden birinin ödenmemesi temerrüdü doğurur. 
Temerrüd halinde TTKnın 1434. maddesi hükümleri geçerlidir. 
Sigortalı ya da menfaat sahibi olan kişiler Sigortacılık kanunu kapsamında, 14.02.2011 tarih ve (2011/5) sayılı genelgede belirtilen usuller çerçevesinde talep 
etmeleri halinde--Eksper Atama ve Takip Sistemi--üzerinden eksper atayabilirler. Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat 
sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, ekspertiz ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1426 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 
karşılanır.
SİBER SALDIRI İSTİSNA KLOZU
İşbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri, yazılım programları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar virüsü , bilgisayar işlemleri veya benzeri 
elektronik sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği veya katkıda bulunduğu veya söz konusu program/sistemlerin zarar verecek şekilde 
kullanımından kaynaklanan hasar, kayıp, sorumluluk ve harcamalar teminat haricidir.
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***Yangın Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilen Hususlar
1.1 Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri
1.2 Terör
3.2 Yangın ve infilak sonucunda meydana gelmediği takdirde aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak 
ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilirler: Bununla birlikte,aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve 
infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek 
sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir.
2.1 Kar ağırlığı
2.2 Sel ve su baskını
2.3 Yer kayması
2.4 Fırtına
2.5 Dahili su
2.6 Duman
2.7 Taşıt çarpması
__7.1 Kara Taşıtları
__7.2 Deniz Taşıtları
__7.3 Hava Taşıtları
2.8 Kötü niyetli hareketler
3.3 Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler 
ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri.
3.6 Enkaz kaldırma masrafları.
3.7 Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
3.8 Yangın ve infilak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle bu genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine 
alınabilir.)
***Hırsızlık Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilen Hususlar
3.5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve 
benzerleri,
c) Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film 
makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı,
***Cam Kırılması Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilen Hususlar
c. Cam ve aynaların kırılması dolayısiyle üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,
d. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
e. Genel Şartların 3 üncü maddesinin (j) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör 
eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 
sonucunda meydana gelen zararlar.
***Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilen Hususlar
1. Sigortalı, gayrı menkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfat ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrı menkullerde bulunan yahut 
teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyet.
2. Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanununun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince 
otelcilere teveccüh edecek mali mes'uliyet. Bu hüküm garajcılara emanet edilen nakil vasıtalarına da şamildir.
---- 2. Tarafların, Hırsızlık,Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet,Cam Kırılması,Ferdi Kaza,Yangın Sigortası Genel Şartları'na ek olarak, kanuna, ahlaka 
aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
---- 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil 
edilebilir.
***Yangın Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar
1.3 Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
3.1 Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
3.2 Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
3.4 Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.5 Emanet ve ariyet mallar.
3.9 Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre 
kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
***Hırsızlık Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar
3.1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
3.2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
3.3. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri,
3.4. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar,
3.6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar,
3.7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları,
a) Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerler
b) Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta 
bedelinin %5'ini aşan kısmı,
d) Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan kısmı.
4.1. Sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması,
4.2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması,
4.3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
4.4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığından kaynaklanan hırsızlıklar,
4.5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,
4.6. Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar,
4.7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak 
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
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***Cam Kırılması Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar
a. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartile yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule 
gelen ziya ve hasarlar,
b. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısiyle husule gelen ziya ve hasarlar,
***Ferdi Kaza Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar
a. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
c. Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); 
cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve 
profesyonel spor hareketleri,
d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
e. Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
f. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması.
g. Genel Şartların 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali 
hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve 
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
h. Gündelik Tazminat Talepleri
i. Tedavi Masrafları
***Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar

1. Sigortalı, gayrı menkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfat ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrı menkullerde bulunan yahut 
teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-charge'ların üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyet.

2. Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanununun 478, 479 ve 480'nci maddeleri gereğince 
otelcilere teveccüh edecek mali mes'uliyet. Bu hüküm garajcılara emanet edilen nakil vasıtalarına da şamildir.
---- 4. Teminat dışı hâller için Hırsızlık,Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet,Cam Kırılması,Ferdi Kaza,Yangın Sigortası Genel Şartlarına bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 
1 Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
2 Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (Beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan 
sigortacıya başvuruda bulununuz.

3 Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4 Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT
1 Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve 
rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen 
kıymetin gerçek değeridir.

2 Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, 
rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.

3 Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim 
ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı miktar ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan sigorta değerini aşan 
miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.

4 Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz 
konusu olur. Bu durumda sigortacı oransal olarak daha az tazminat öder.

5 Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta
(Takseli Sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir. ( Not: Bu maddeler Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları dışındaki Sigorta dalları 
için geçerlidir.)

F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI 
Akdedilecek sözleşmede;
Poliçenizde yer alan özel koşullar ve Genel Şartlar içerisindeki tazminat ödeme esasları belirtilmiştir. Tazminat ödemesine ilişkin esaslar, poliçeniz 
kapsamına dahil edilen teminatlar açısından farklılık gösterebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul 
bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ 
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine 
ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Adres: AXA SİGORTA A.Ş.
Müşteri Hizmetleri Departmanı,
Palladium Tower Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Kat:17/60 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
Tel ve Faks No : 0850 250 99 99 - Faks: (0212) 292 02 72
E-posta : iletisim@axasigorta.com.tr
" H. TAHKİM UYGULAMASI 
Axa Sigorta A.Ş. Sigorta tahkim yapısına üye bir sigorta şirketidir. Sigorta tahkim komisyonuna www.sigortatahkim.org web sitesinden, 
bilgi@sigortatahkim.org mail adresinden, 0216 651 65 65 pbx nolu telefon numarasından erişim sağlanabilir."
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Teknik Personel
200928811 AHMET  KALELİ

Sigorta ettirenin adı,soyadı,imzasıSigortacı veya acentenin kaşesi
AXA SİGORTA A.Ş.
ÇETİNKALE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. .
Acente Levha Kayıt No : T08612-2994
TEL.: 0216 4465700 FAX.: 0216 4470342
KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEL.: 0216 4682020
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