
KOBİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Poliçe No Poliçe Vadesi Yenileme No Düzenleme Tarihi - Yeri ve Saati Sigorta Süresi

199899720 06/11/2020-06/11/2021 0 17/11/2020-11:54 365

Acente Unvanı ELEMENTA İSTANBUL SİGORTA ARACILIK

Acente Kodu 323709 Levha No T1122-KH3B Telefon 212 220 2997
 

SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ
 

Adı Soyadı/Unvanı : İSTANBUL KİMYA İLAÇLAMA İNŞ.EM L.E.MEİŞ.S.T.LTD.ŞT

İletişim Adresi : ORUÇ REİS MH MAH. TEKSTİLKENT CD CADDESİ B-06 KAPI NO: 10AI DAİRE NO:
308/ESENLER/İSTANBUL

Müşteri Numarası : 7905958

Vergi Kimlik Numarası : 481****120

Telefon Numarası : 534 *** **32

E-posta Adresi :
 

SİGORTALI BİLGİLERİ
 

Sıfatı Adı Soyadı/Unvanı T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No

Kiracı İSTANBUL KİMYA İLAÇLAMA İNŞ.EM L.E.MEİŞ.S.T.LTD.ŞT 481*****120
 

SİGORTALI İŞYERİNE AİT BİLGİLER
 

Faliyet Konusu  : Zirai ilaçlar satış yeri

Tesis Adi  : İSTANBUL KİMYA İLAÇLAMA

Adresi  : BAĞLARBAŞI MAH. REFAH SOKAK  NO: 34 D: BAGIMSIZ_BOLUM-1864031610 MERKEZ / MALTEPE İSTANBUL 
Türkiye

Adres Kodu  : 1864031610

Bina Brüt m²  : 150 Bina Yapı Tarzı  : Çelik, Betonarme Karkas

Ferdi Kaza Teminatı Verilen Çalışan Sayısı  : 35 Bina İnşaa Yılı  : 2000
Sigortalı Yerlerde Fotovoltaik (Pv) Güneş
Enerji Santrali var mı?  : Hayır Yıllık Toplam Ciro(TL)  : 100.000,00

İşveren Sorumluluk Teminatı Verilen Çalışan
Sayısı  : 35 Yıllık Enflasyondan

Korunma Orani %  : % 10

PRİM BİLGİLERİ TUTAR (TL)

Vergi Öncesi Prim 1.664,43
YSV 0,34

BSMV 83,23

Ödenecek Tutar 1.748,00

ÖDEME PLANI  ÖDEME TARİHİ TUTAR (TL)
 

Peşin  17/11/2020 1.748,00
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SİGORTA KONULARI SİGORTA BEDELİ(TL)
 

Makine - Tesisat 10.000,00

Demirbaşlar 25.000,00

Elektronik Cihaz 10.000,00

Sigortalıya Ait Emtea 200.000,00

Cam 1.000,00
 

TEMİNATLAR SİGORTA BEDELİ(TL) FİYAT(%) PRİM(TL)
 

Yangın, Yıldırım, İnfilak  0,94
 Makine - Tesisat 10.000,00
 Demirbaşlar 25.000,00
 Elektronik Cihaz 10.000,00
 Sigortalıya Ait Emtea 200.000,00
 Cam 1.000,00

Dahili su 246.000,00 0,37

Fırtına 246.000,00 0,20

Yer kayması 246.000,00 0,05

Duman 246.000,00 0,25

Kar ağırlığı 246.000,00 0,25

Kara taşıtları çarpması 246.000,00 0,02

Hava taşıtları çarpması 246.000,00 0,25

Dolu 24.600,00 0,25

Sel, su baskını 246.000,00 0,37

GLKHHKNH-Terör 246.000,00 7,36

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi - Muhteviyat 246.000,00 645,75

Hırsızlık 0,25

 Makine - Tesisat 10.000,00

 Demirbaşlar 25.000,00

 Elektronik Cihaz 10.000,00

 Sigortalıya Ait Emtea 200.000,00

 Bina Sabit Tesisat 7.500,00

Makine Kırılması 10.000,00 17,96
Elektronik Cihaz 10.000,00 17,96
 

TAZMİNAT LİMİTLİ
TEMİNATLAR

OLAY BAŞI
LİMİT(TL)

TOPLAM
LİMİT(TL)

KİŞİ BAŞI
LİMİT(TL)

 ARAÇ BAŞI
LİMİT(TL)

PRİM
(TL)

Hukuksal Koruma 10.000,00 5,00

Geçici Adres Nakil 10.000,00

Alternatif işyeri değişikliği
masrafları

12.300,00 0,25

İş durması 25.000,00 0,25

Kira kaybı 30.000,00 0,25

Yangın Mali Sorumluluk 8,09
 Kiracının mal sahibine karşı
sorumluluğu 100.000,00

 Komşuluk Sorumluluğu 100.000,00
 Yangın, İnfilak 200.000,00
 Dahili su 200.000,00
 Duman 200.000,00
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TAZMİNAT LİMİTLİ
TEMİNATLAR

OLAY BAŞI
LİMİT(TL)

TOPLAM
LİMİT(TL)

KİŞİ BAŞI
LİMİT(TL)

 ARAÇ BAŞI
LİMİT(TL)

PRİM
(TL)

 GLKHHKNH - Terör Kiracılık /
Malik Mali Sorumluluğu

100.000,00

 GLKHHKNH - Terör Komşuluk
Mali Sorumluluğu

100.000,00

Enkaz kaldırma masrafları -
Muhteviyat

9.840,00

Cam Kırılması 0,50
 Cam 1.000,00

İşveren Sorumluluk 100.000,00  123,50
 İşveren Sorumluluk  
 Manevi Tazminat  
 Dış Görev  
 Yurtdışı Görev  
 Servis Aracı İle Taşıma  
 Meslek Hastalıkları  

Üçüncü Şahıs Sorumluluk 100.000,00 0,95
 Üçüncü Şahıs Sorumluluk  
 Asansör,Yürüyen Merdiven
Sorumluluk  

Ferdi Kaza 150.000,00 15.000,00 798,00

Taşınan Para Hırsızlık 5.000,00 4,75
 

ASİSTANS HİZMETLER
 

ANADOLU Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet

Acil işyeri yardım hizmetleri, 0 850 724 0 850 numaralı telefonun aranarak temin edilmesi kaydı ile verilecektir.
Aksi takdirde alınan hizmetler teminat dışı değerlendirilecektir.
Asistans hizmetler sadece poliçenin önyüzünde belirtilen riziko adresi için geçerlidir, özel şartlarda belirtilen
adresler kapsam dışındadır.
 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının
doğruluğuna güvenerek düzenlediği işbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta
ettirene teslim edilen genel şartlar, özel şartlar, klozlar ya da bu bilgilerin yer aldığı ürün kitapçığı çerçevesinde sağlar.
Sigorta sözleşmesi çerçevesinde yararlanabileceğiniz teminatlar, satın almış olduğunuz ve poliçede belirtilmiş bulunan
teminatlarla sınırlıdır. Size verilen ürün kitapçığında satın almış olmadığınız bazı teminatlara ilişkin açıklamalar da yer
alıyor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakkına sahip olduğunuz hususunda ürün kitapçığı değil yalnızca poliçe esas
tutulacaktır.
E-posta adresinin verilmesi halinde, poliçe ile birlikte ilgili ürün kitapçığı ve bilgilendirme formu elektronik ortamda
adresinize gönderilebilir. Ayrıca, ürün kitapçığı ve bilgilendirme formlarına www.anadolusigorta.com.tr şirketimiz web
sitesinden de ulaşılabilir.
 

GENEL ŞARTLAR
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar çerçevesinde hüküm ifade eder. Başlık halinde verilmiş olan genel şart metinleri,
bu poliçe ile birlikte size verilen KOBİ Paket Sigortası & Sektörel Paket Sigortaları Kitapçığı'nda (YN 641) yer almaktadır.

l   Yangın Sigortası Genel Şartları
l   Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
l   Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
l   Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları
l   Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları
l   İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
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GENEL ŞARTLAR

l   Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
l   Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
l   Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

KULLANICI ÖZEL ŞARTLARI

RİZİKO NEV-İ : HAŞERE İLAÇLAMA ÜZERİNEDİR.

ÖZEL ŞARTLAR

Bu poliçe için aşağıda belirtilen kloz ve özel şartların, poliçede yazılı açıklamalar ve sigortalıya poliçe ile birlikte teslim
edilen genel şartlar, özel şartlar, klozlar ya da bu bilgilerin yer aldığı ürün kitapçığı çerçevesinde hüküm ifade edeceği
taraflarca kararlaştırılmıştır.
KOBİ Paket Sigortası ve Sektörel Paket Sigortaları Kitapçığı - YN 641
Dahili Su Klozu
Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Klozu
Duman Klozu
Fırtına Klozu
Hava Taşıtları Klozu
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu
Kötü Niyetli Hareketler Klozu
Terör Klozu
Kar Ağırlığı Klozu
Kara Taşıtları Klozu
Sel Veya Su Baskını Klozu
Yer Kayması Klozu
Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu Klozu
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı İçin Enflasyona Endeksli Teminat Klozu
Enflasyona Endeksli Poliçelerde Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk
Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozu
Anadolu Hizmet İşyeri Klozu
Enflasyondan Koruma Klozu
Rücu Hakları Özel Şartı
Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası aşağıda belirtilen oranlarda sigortalı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.

Müşterek Sigorta Dağılımı
%100 Sigorta Bedelinden Sigortalının

Sorumlu Olduğu Kısım
%100 Sigorta Bedelinden Sigortacının

Sorumlu Olduğu Kısım
Muhteviyat 20 80
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortasında sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda
muafiyet uygulanmıştır.

Sigortacının Sorumlu Olduğu Kısım Üzerinden Uygulanacak Muafiyet (%)
Muhteviyat 2

Yangın Sigortası Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Müşterek Sigorta ve Muafiyet Klozu (Sınai ve Ticari
Rizikolar)
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası, sigorta bedelinin en az %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. Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
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)
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veya birden fazla bina veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;
l Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
l Emtia,
l Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat,gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu

kısım) üzerinden en az %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.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler
ve Terör Muafiyet Uygulama Klozu - Konut Dışı Ticari ve Sınai Rizikolar İçin
Yangın Sigortası Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt,
Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu sigorta %100
sigorta bedelinin %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.
Sigortalı meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oranda hasara iştirak eder.
Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve ayrı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı
(emtia, makine, teçhizat , demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:
l Bina sabit tesisat dekorasyon
l Emtia
l Makine, teçhizat , demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu

%80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı
uygulanır. Sigortacı hasarın muafiyeti aşan kısmından sorumludur.

Sel Su Baskını Teminatı
Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin
%2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet
50.000 EUR ile sınırlıdır.
l Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
l Emtea
l Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar

Yer Kayması Ek Teminatı
Sigortalı bina çevresinde yapılan kazılar sonucunda meydana gelecek yer kayması veya toprak çökmesinden meydana
gelen zararlar, sigorta başlangıç tarihinde devam eden ya da planlanan (planlandığı sigortalı tarafından bilinen) kazılar
hariç olmak üzere teminata dahil edilmiştir. Bu teminat kapsamında meydana gelebilecek her bir hasarda ödenecek
tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
İzolasyon Yetersizliği Özel Şartı
İzolasyon Yetersizliği Özel Şartı ile, izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe
veya terasından ( yer süzgeci bulunan ) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi
neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar ve yer süzgeci bulunmayan çatılarda biriken suların sızması sonucu
oluşan zararlar yıllık toplamda toplam sigorta bedelinin %10'u ve her halükarda 500.000 TL'yi geçmeyecek şekilde teminata
dahil edilmiştir. Teminat kapsamına giren hasarlarla ilgili olarak her bir hasarda 500 TL muafiyet uygulanacaktır.
Aşağıda yer alan nedenlerle oluşacak hasarlar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır.
l Bitişik nizam binanın yıkılması ile ortaya çıkan sıvasız yan cepheden sızan sular
l Kaba ve ince sıvası yapılmış ancak boyası yapılmamış cepheden sızan sular
l Yer süzgeci bulunmayan balkonlarda biriken suların, alt kata ve/veya kapı altlarından sigortalı kata sızması
l Isı izolasyonu eksikliği/kaybı nedeniyle oluşacak terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar
l Her türlü izolasyon masrafları
l Dış cephe ve çatıda meydana gelen hasarlar

Dolu Teminatı
l Bu poliçe ile teminat altına alınmış olması kaydıyla, bina ve muhteviyatta, fırtına ile beraber olsun ya da olmasın, dolu

nedeniyle meydana gelecek hasarlar, olay başı ve poliçe süresi içinde toplamda poliçe üzerinde belirtilen limitle teminat
altındadır.

l Her bir hasarda 250 USD muafiyet uygulanacaktır.
l Sundurma, tente veya örtü vb. altında olsa dahi açıkta bulunan muhteviyat teminat kapsamı dışındadır.

Bilgisayar Yazilim ve Programlari Teminat Harici Klozu
Her türlü bilgisayar yazılım ve programları teminat haricidir.
Faaliyet Konusu Özel Şartı
Bu sigorta ile teminat altına alınan riziko(lar) ile ilgili "Faaliyet konusu" poliçede, sigorta ettirenin ve/veya sigortalının
beyan etmiş olduğu şekliyle belirtilmiştir. Sigorta primi ve sigorta ilişkisinin tabi olacağı özel şartlar, sigorta ettiren
ve/veya sigortalının bu beyanı doğrultusunda belirlenmiştir. Söz konusu riziko ile ilgili gerçek faaliyet konusunun beyan
edilen faaliyet konusundan farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Genel Şartlarının
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sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğün ihlaline ilişkine ilgili hükümleri uygulanır.
Tütün ve İçki Limiti Özel Şartı
Tütün ve içki limiti özel şartı Hırsızlık teminatı, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler için azami 5.000 TL’yi
aşmamak kaydıyla  emtia bedelinin %10'u ile sınırlı olarak verilmiştir.
Fotovoltaik (Pv) Güneş Enerji Santrali İstisnası
Sigorta Ettiren/Sigortalı bu sigorta sözleşmesinde sigortalı yerlerde fotovoltaik (PV) güneş enerji santrali olmadığını beyan
etmiştir. Bu beyana rağmen, bu sigorta sözleşmesinde sigortalı yerlerde fotovoltaik (PV) güneş enerji santrali olduğunun
tespiti halinde yakın sebebi buna bağlı olan ve/veya bu sebeple gerçekleşen veya ağırlaştığı tespit edilen hasarlar teminat
harici olacaktır. Her türlü tesisat ve eklentisi ile birlikte fotovoltaik (PV) güneş enerji santralinin kendisi teminat kapsamının
dışındadır.
Sprinkler Sızıntısı
Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları - Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarındaki Değişiklikler
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartlarının 'Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller' başlıklı 2. maddesine
aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir:
f) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana
gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller' başlıklı 3. maddesine aşağıdaki (l) bendi eklenmiş, 'Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında
Kalan Haller' başlıklı 2. maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan
veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
e) 3 üncü maddenin (l) 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.
Geçici Adres Nakil Teminatı
Poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar neticesinde, makine tesisat, demirbaş ve elektronik cihazların
bakım/onarım ve benzeri bir sebeple geçici olarak başka bir adreste bulunmaları esnasında maruz kalabilecekleri işbu
poliçede yer alan teminatlar kapsamındaki hasarlar, poliçede belirtilen tutarlar ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altındadır,
Bu teminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı toplam 10.000 TL ile sınırlı olacaktır. Taşınma
esnasında meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir. Her halükarda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, poliçe
cetvelinde belirtilen toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.
Kira Kaybı Teminatı
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında
meydana gelebilecek hasarlar sonucunda, binanın oturulamaz durumda olması halinde; kiracı için peşin ödenmiş kiranın,
gün hesabı ile işlenmemiş süreye isabet eden kısmından  meydana gelen, malik veya intifa hakkı sahibi için kiralanan
binadan beklenen kira veya intifa hakkının alınamamasından kaynaklanan kayıp teminat kapsamındadır. Tazminatın
hesabında; binanın tamir ve inşası için gerekli süreye (azami bir yıl) isabet edecek kira bedeli tutarı esas alınacaktır.
Sigortacının azami sorumluluğu, aylık kira tutarı 2.500 TL 'i geçmemek kaydıyla mevcut kira kontratında belirlenen aylık
kira tutarı ile sınırlı olacaktır. Her halükarda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, poliçe cetvelinde belirtilen toplam
yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.
Alternatif İşyeri Değişikliği Masrafları Teminatı
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında
meydana gelebilecek hasarlar sonucunda işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ve tamir veya yeniden inşası
için gerekli makul müddeti aşmamak kaydıyla sigortalının en çok 12 aylığa kadar kiracı veya şagil veya binanın maliki sıfatı
ile yapmak zorunda kaldığı alternatif işyerine ilişkin makul ölçüdeki masraflar sigortacı tarafından temin edilmiştir. Ancak
sigortacının azami sorumluluğu poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlıdır. Her halükarda bu poliçe kapsamında ödenecek
tazminat, poliçe cetvelinde belirtilen toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.
İş Durması Teminatı
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı olmak kaydıyla, sigortalı yerde yangın tehlikesinin gerçekleşmesi
sonucu ticari faaliyetin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla tamamen durması
halinde, sigortalıya ödenecek hasar bedelinin %10'u ve fakat hiçbir şekilde poliçe üzerinde belirtilen limiti aşmayacak
şekilde ilave bir tutar iş durması tazminatı olarak ödenir.
Cam Kırılması Özel Şartı
Bu poliçe ile verilen cam kırılması teminatı tazminat limiti olup, olay başı ve yıllık toplam limit poliçede belirtilen tutar
ilesınırlıdır.
Cam Kırılması Teminatı
Cam kırılması teminatına, işyerinde bulunan camdan mamul masa, sehpa, aynalar, vitrin camları dahildir.
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Enkaz Kaldırma Masrafları
Poliçede yer alan yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarlar ile ilgili yapılacak olan enkaz kaldırma masrafları, poliçede
belirtilen tutar ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.
Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Teminatı
Sigortacı, sigortalıya poliçede gösterilen taşınmaz ve taşınabilir malın tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek
kaydı ile kiralayanı, kiracısı veya aynı hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için
koruma sağlar. Poliçede yer alan teminatlarla ilgili genel şartlarla öngörülen hallerden doğmak kaydı ile ödenecek
giderlerden, avukatlık ve danışma ücretleri, avukatlık ve danışmanlık asgari ücret tarifesi ile sınırlıdır. Bu poliçe ile temin
edilen hukuksal koruma teminatının limiti olay başı ve yıllık toplamda 10.000 TL ile sınırlıdır.
Hırsızlık Özel Şartı
Hırsızlık teminatı, sigortalı yerin tamamının hırsızlık rizikosuna karşı korunmasına elverişli aşağıda sayılan önlemlerin en az
birinin alınmış ve riziko anında da işler durumda olması kaydı ile geçerlidir:
l Güvenlik şirketlerine, cep telefonlarına veya güvenlik güçlerine bağlı  alarm sistemi (sigortalı yerin herhangi bir

yerindeki hırsızı algılayacak yaygınlıkta ve güç kesintilerinden etkilenmeyecek nitelikte)
l Demir parmaklık, kepenk veya kalınlığı min. 4+4 mm olan lamine güvenlik camı (sigortalı yerin bütün kapı ve

pencerelerini koruyan yeteri sağlamlıkta)
l Gece bekçisi (sigortalı yerin büyüklüğüne göre o yerde gerçekleşebilecek herhangi bir hırsızlığı saptayacak sayıda ve
önleyecek ve haber verecek teçhizata sahip)

Bina Sabit Tesisat Hırsızlık Teminatı
Binaya ait sabit kıymetler, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla hırsızlık riskine karşı teminat altına
alınmıştır. Her halükarda ödenecek toplam tazminat tutarı toplam sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.
Açık Alanda Bulunan Muhteviyat
Poliçe üzerinde ayrıca belirtilmemişse, açık alanda bulunan muhteviyat teminat haricidir. Muhteviyatın dört tarafı kapalı
alanda ve/veya sundurma, tente, çadır, branda, tel örgü veya örtü vb. altında veya içinde bulunması halleri açık alan
kapsamında değerlendirilecek ve aksi poliçede yazılmadığı sürece teminat harici olacaktır.
Taşınan Para Teminatı
Sigortacı, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a. Sigortalının çalıştırdığı personelin taşıdığı para ve kıymetlerin;• Üçüncü kişilerin silah zoruyla, saldırı veya zor
kullanarak neden olacakları gasp ve hırsızlığı• Herhangi bir araç ile taşınması sırasında zorlayıcı nedenlerle veya
aracın kazaya uğraması sonucu doğacak zararları ve hırsızlığı

b. İşyerinde personele ait maaş ve ücretlerin taşınması durumunda, işyerine getirilmesini takip eden ertesi günü saat
19:00’a kadar işyerindeki kasada saklama sırasındaki hırsızlığı temin eder.

c. Bu kloz Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.4.3 ve A.4.7 maddelerinde belirtilen rizikoları da temin eder.
Sigortacının olay başı ve poliçe süresi içinde azami sorumluluğu, poliçe üzerinde yer alan tazminat limiti ile sınırlıdır.
Makine Kırılması Teminatı
İşletmede bulunan makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işletme içerisinde temizleme,
bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında ya da dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten
meydana gelebilecek maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını Makine Kırılması Sigortası Genel
Şartları çerçevesinde temin eder.
Sigorta bedeli, söz konusu makinelerin var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil olmak üzere
yeni ikame değeri esasına göre belirlenir. Aksi takdirde, hasar eksik sigorta kurallarına göre ödenecektir.
Elektriksel nedenlerden kaynaklı hasarlarda, poliçe üzerinde belirtilen maktu tutarlardan az olmamak şartıyla hasarın %25 i
oranında muafiyet uygulanacaktır.
Hasarlanan herhangi bir parçanın piyasadan temin edilememesi ve cihazın kullanılamaz hale gelmesi durumunda ödenecek
tazminat tutarı, hasarlı parçanın muadilinin bedeli kadar olacaktır.
Sigorta teminatı, sigorta konusu makinelerin düzenli kontrol, revizyon ve periyodik bakımının yapılması kaydıyla verilecek
olup, söz konusu makinelerin, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şartı aranacaktır.  Bakım tutum
raporlarının düzenlenmiş olması durumunda dahi eksper tarafından yapılacak incelemede, hasarın yakın sebebinin
bakımsızlık olduğu durumlar teminat harici olacaktır.
Her türlü yazılım/programlar teminat haricidir.
Teşhir, bakım, tamir ve deneme amacı ile başka bir adreste veya sigortalı adreste bulunan makineler teminat kapsamı
dışındadır.
Prototip makineler teminat kapsamı dışındadır.
Prototip ekipman tanımı: Aynı marka/model/seride yer alan makinelerden en az biri herhangi bir tesiste hiçbir
modifikasyon ve geliştirmeye uğramadan ve herhangi bir sorun veya arıza yaşamaksızın 8.000 saat çalışma şartını
sağlamamış ise işbu makine grubu prototip olarak tanımlanır.
Politik riskler teminat kapsamı dışındadır.
Poliçe üzerinde belirtilen maktu tutarlardan az olmamak şartıyla her bir toz, kir ve bunların birikmesi sonucu oluşabilecek
hasarlar ile bom kırılması, operatör kabini, cer dişlisi, şanzıman, hidrolik  sistem hasarlarında en az 5.000-EUR olmak üzere
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hasarın %35 i oranında muafiyet uygulanacaktır.
Finansal kiralama firmalarının yapmış olduğu kiralama sözleşmeleri hariç olmak üzere poliçede belirtilen cihazların kiraya
verilmeleri veya mal sahibi dışındaki kişilerce kullanılması/işletilmesi durumunda beher cihaz için her bir hasarda hasarın
%50’si oranında muafiyet uygulanacaktır.
Cihaz içerisinde ısı, ses, ışık, basınç gibi değişiklikleri algılayan her türlü sensör ve trandüserler veya bu işlevi gören
parçalar teminat haricidir. Kırıcı, delici uçlar, matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve
edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, karıştırıcılar,
elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi
veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları
dışında) teminat kapsamı dışındadır.
Baskı kafalarında meydana gelecek her bir hasarda beher baskı kafası için 2.500 EUR maktu muafiyet uygulanacaktır.
Eksik Sigorta Klozu:
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları 4. maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar
sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen
sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise ek prim alınması kaydıyla eksik sigorta uygulaması
yapılmayacaktır, aksi halde bu kloz geçerli olmayıp, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarının 4. maddesi ile ilgili
hükümleri tatbik edilecektir.
Mutabakatlı kıymet takdiri raporu olması, eksik sigorta uygulanmasına engel teşkil etmez.
Makine Kırılması teminatı ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen makineler, Makine Kırılması bedeline dahil edilmiş olsalar dahi,
teminat kapsamı dışında olup, sigortalının, işbu makinalarda meydana gelebilecek Makine Kırılması kapsamındaki hasarlar
ile ilgili herhangi bir tazminat hakkı yoktur.
l Forkliftler hariç hareketli ekipmanlar/makineler
l Portal vinçler, liman vinçleri, sabit kule vinçler, köprülü vinçler, paletli vinçler, teleskopik ve hidrolik vinçler
l Yeraltı makineleri
l Faaliyet konusu enerji santrali olan işletmeler hariç olmak üzere enerji üretiminde kullanılacak türbin setinde yer alan

makine ve ekipmanlar
Valf ve Tüpler İle İlgili Teminat Klozu
Poliçedeki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, sigorta konusu kıymetlerdeki valf ve tüplerde meydana gelecek hasar ve
ziyalar, bu kloz gereği poliçe teminatına dahildir. Bu tür malzemenin tazminat bedeli hasar veya ziyanın vukuu bulduğu
andaki gerçek değerleri ve varsa normal nakliye, montaj, gümrük, resim harç ve vergileri ile sınırlı olacaktır. Ancak, 12 ay
kullanım süresinden sonra tüplerin gerçek değeri, yenilenme değerinin minimum %20'sine kadar ayda %3 düşürülür. Her
bir hasarda beher cihaz için 1.000 EUR maktu muafiyet uygulanacaktır.
Elektronik Cihaz Teminatı
İşletmede bulunan elektronik cihaz ve teçhizatın; deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işletme
içerisinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında ya da dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik
her türlü sebepten meydana gelebilecek maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını Elektronik
Cihaz Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde temin eder.
Sigorta bedeli, söz konusu cihazların var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil olmak üzere
yeni ikame değeri esasına göre belirlenir. Aksi takdirde, hasar eksik sigorta kurallarına göre ödenecektir.
Elektriksel nedenlerden kaynaklı hasarlarda, poliçe üzerinde belirtilen maktu tutarlardan az olmamak şartıyla hasarın %25 i
oranında muafiyet uygulanacaktır.
Hasarlanan herhangi bir parçanın piyasadan temin edilememesi ve cihazın kullanılamaz hale gelmesi durumunda ödenecek
tazminat tutarı, hasarlı parçanın muadilinin bedeli kadar olacaktır.
Sigorta teminatı, sigorta konusu cihazların düzenli kontrol, revizyon ve periyodik bakımının yapılması kaydıyla verilecek
olup, söz konusu cihazların, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şartı aranacaktır. Bakım tutum
raporlarının düzenlenmiş olması durumunda dahi eksper tarafından yapılacak incelemede, hasarın yakın sebebinin
bakımsızlık olduğu durumlar teminat harici olacaktır.
Her türlü yazılım/programlar teminat haricidir.
Teşhir, bakım, tamir ve deneme amacı ile başka bir adreste veya sigortalı adreste bulunan cihazlar teminat kapsamı
dışındadır.
Baskı kafalarında meydana gelecek her bir hasarda beher baskı kafası için 2.500 EUR maktu muafiyet uygulanacaktır.
Prototip cihazlar teminat kapsamı dışındadır.
Prototip ekipman tanımı: Aynı marka/model/seride yer alan cihazlardan en az biri herhangi bir tesiste hiçbir modifikasyon
ve geliştirmeye uğramadan ve herhangi bir sorun veya arıza yaşamaksızın 8.000 saat çalışma şartını sağlamamış ise işbu
cihaz grubu prototip olarak tanımlanır.
Politik riskler teminat kapsamı dışındadır.
Poliçe üzerinde belirtilen maktu tutarlardan az olmamak şartıyla her bir toz, kir ve bunların birikmesi sonucu oluşabilecek
teminat kapsamındaki hasarlarda en az 5.000-EUR olmak üzere hasarın %35 i oranında muafiyet uygulanacaktır.
Finansal kiralama firmalarının yapmış olduğu kiralama sözleşmeleri hariç olmak üzere poliçede belirtilen cihazların kiraya
verilmeleri veya mal sahibi dışındaki kişilerce kullanılması/işletilmesi durumunda beher cihaz için her bir hasarda hasarın
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%50’si oranında muafiyet uygulanacaktır.
Cihaz içerisinde ısı, ses, ışık, basınç gibi değişiklikleri algılayan her türlü sensör ve trandüserler veya bu işlevi gören
parçalar teminat haricidir.
Prob hasarları teminat haricidir.
Portatif cihazlara teminat verilmesi halinde aşağıdaki kloz hükümleri uygulanır;
Portatif Cihaz Klozu
Bu kloz ile Poliçe şartlarındaki ve/veya ekli zeyilnamelerindeki diğer hüküm ve şartlar saklı kalmak ve Sigortalı tarafından
belirli bir ek prim ödenmek kaydıyla, Şirket envanter listesinde  kayıtlı olan portatif cihazlara, sadece riziko adresinde ika
olunacak ziya ve hasarların da temin edileceği kabul ve kayıt edilmiştir.
Hırsızlık nedeniyle meydana gelecek ziya ve hasarlarda, ilgili cihazın veya cihazların sigorta meblağının % 25'i (yüzde
yirmibeş) oranında muafiyet uygulanacaktır.
Aşırılma, kaybetme, unutma halleri teminat kapsamı dışındadır.
Valf ve tüplere teminat verilmesi halinde aşağıdaki kloz hükümleri uygulanır;
Valf ve Tüpler İle İlgili Teminat Klozu
Poliçedeki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, sigorta konusu kıymetlerdeki valf ve tüplerde meydana gelecek hasar ve
ziyalar, bu kloz gereği poliçe teminatına dahildir. Bu tür malzemenin tazminat bedeli hasar veya ziyanın vukuu bulduğu
andaki gerçek değerleri ve varsa normal nakliye, montaj, gümrük, resim harç ve vergileri ile sınırlı olacaktır. Ancak, 12 ay
kullanım süresinden sonra tüplerin gerçek değeri, yenilenme değerinin minimum %20'sine kadar ayda %3 düşürülür.  Her
bir  hasarda  beher  cihaz için 1.000  EUR  maktu muafiyet  uygulanacaktır.
Lithotriper istisnası:Su havuzu, şok dalgası başlığı, elektrotlar, şarj etme/deşarj etme üniteleri, şok dalgası jeneratörleri gibi
şok dalgalarını tetiklemek ve çözmek için gerekli olan tüm lithotripter aksamları ve bunlara ait belirli sürelerde
değiştirilmesi, yenilenmesi gereken parçalar teminat haricidir.
Nükleer Manyetik Rezonans Üniteleri Garanti Hükmü:
Nükleer Manyetik Rezonans Üniteleri ancak cihaza ait bakım anlaşması olması şartı ile teminat altındadır.
Ayrıca; kyrostatın ısıtılması, soğutulması maliyetleri ancak doğrudan tazmin edilebilir bir hasarın sonucunda meydana
gelmiş ise poliçe koşulları kapsamında değerlendirilecektir.
Aşağıdaki hususlar ise teminat haricidir;
l Helium, nitrojen gibi soğutma malzemeleri
l Buz oluşması
l Hırsızlık olayının saat 6:00-22:00 arasında gerçekleştiğinin belgelenmesi, (kilitli bir garajda veya bekçi ile korunan bir

park sahasında park edilmiş olması halinde saat kısıtlaması uygulanmayacaktır)
l Yazılım ve programlar

X-Ray filmleri Garanti Hükmü:
X-Ray ekipmanlarında kullanılmakta olan filmlerde meydana gelen hasar ve zararlar, poliçe ile teminat altına alınan
risklerin doğrudan sonuçlarından kaynaklanmadığı sürece teminat haricidir.
MR Ünitesi Özel Şartı
MR ünitelerine ilişkin coldhead hasarlarında 12 ay kullanımından sonraki her ay için %1,5 oranında aşınma payı
(amortisman) tenzil edilecektir.
Eksik Sigorta Klozu
Elektrik Cihaz Sigortası Genel Şartları 4. maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar
sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen
sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise ek prim alınması kaydıyla eksik sigorta uygulaması
yapılmayacaktır, aksi halde bu kloz geçerli olmayıp, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarının 4. maddesi ile ilgili
hükümleri tatbik edilecektir.
Mutabakatlı kıymet takdiri raporu olması, eksik sigorta uygulanmasına engel teşkil etmez.
Makine ve Cihazlara İlişkin Muafiyet Tutar ve Oranları
Poliçede aksi belirtilmedikçe (marka, model, seri numarası ve sigorta bedeli belirtilmedikçe) 10 yaşın üzerindeki makine ve
cihazlar teminat haricidir.
10 yaş üzeri makine ve cihazlar için uygulanacak muafiyetin aşağıdaki tabloda belirtilmesi, bu makine ve cihazlara teminat
verildiği anlamına gelmez.
Her bir hasarda beher makine/cihazın yeni ikame değerine göre, TABLO-2'de belirtilen maktu tutarlardan az olmamak üzere,
hasarın TABLO-1'de belirtilen yüzdesi oranında muafiyet uygulanacaktır.
Faliyet Grupları 10 yaş ve altı makine ve cihazlarda 10 yaş üstü makine ve cihazlarda
Grup1* 10% 20%
Grup2 10% 15%
Tablo-1 Makine ve cihaz yaşlarına göre belirlenmiş muafiyet oranları
Müşterinin “Anadolu Sigorta Mensubu veya 1. derece yakını” olması halinde 10 yaş üzeri makine ve cihazlarda %10 muafiyet
uygulanacaktır.
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Yeni İkame Değeri Grup 1* Grup 2
5.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta

bedelinin %25 i
100 EUR

10.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

200 EUR

25.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

250 EUR

50.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

250 EUR

100.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

350 EUR

150.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

500 EUR

200.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

750 EUR

300.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

1.000 EUR

500.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

1.250 EUR

1.000.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

1.250 EUR

1.500.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

1.250 EUR

2.000.000 EUR ya kadar Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

1.500 EUR

2.000.000 EUR üzeri Min.100- EUR,  tam hasarda sigorta
bedelinin %25 i

2.000 EUR

Tablo-2 Yeni ikame değeri aralığına göre belirlenmiş minimum muafiyet tutarları
* Müşterinin “Anadolu Sigorta Mensubu veya 1. derece yakını” olması halinde; sigorta bedeli 5.000 EUR’ya kadar olan Grup
1’de yer alan makine ve cihazlar için minimum 20 EUR, tam hasarda sigorta bedelinin %25’i oranında muafiyet
uygulanacaktır.
 

Faaliyet Konuları
Grup 1
Portatif cihazlar (Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tablet, kişisel kullanımdaki video kamera, fotoğraf makineleri, vb.)
Grup 2
Grup 1 dışında kalan diğer makine ve cihazlar
Makine/Cihaz  Liste  Özel Şartı
Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde ve sigortalının ticari faaliyeti kapsamında kullandığı resmi defterlerde  kayıt
altında bulunan tüm sabit makine ve  cihazlar teminat kapsamında olup liste şartı aranmayacaktır.  Forkliftler haricindeki
hareketli makineler ve portatif cihazlar ise teminat kapsamı dışındadır.
Bunun yanı sıra her türlü sinai/imalat amaçlı olarak kullanılan makine veya cihazlar poliçe üzerinde belirtilmediği müddetçe
teminat kapsamı dışındadır.
Tesiste bulunan tüm sabit makine ve cihazların teminat altına alınmış olması esastır. Herhangi bir hasar anında tesiste
mevcut sabit makine ve cihazların bir kısmının sigorta edildiği tespit edilirse, poliçede aksi belirtilmedikçe eksik sigorta
hükümleri uygulanacaktır.
Ferdi Kaza Teminatı Klozu
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalı işyerinde resmi olarak çalışanların, sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza
neticesinde uğrayacakları, ölüm ve sürekli sakatlık zararlarını bu teminatlar için verilmiş limitle sınırlı olmak üzere ekte
poliçe ile birlikte teslim edilmiş olan “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları” dahilinde temin eder. Sigortalı işyerinde resmi
olarak çalışıyor olmak, çalışanın SSK bildirgesinin olması ve SSK primlerinin sigortalı işyeri tarafından ödendiğinin resmi
olarak belgelendirilmesi anlamı taşımaktadır. Herhangi bir hasar durumunda sigortalı, bu belgeleri sigortacıya iletecektir.
Olay başına ve sigorta süresi boyunca toplamda kişi başı belirlenen limitin 10 katı kadar teminat verilecektir. Aynı olayda
birden fazla sigortalının zarar görmesi halinde olay başına teminatın, işyerinin o andaki SSK kayıtlarına göre çalışan sayısı
üzerinden kişi başına eşit olarak dağılmış olduğu varsayılacaktır.
Ferdi Kaza Deprem Teminatı Klozu (Ferdi Kaza)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde, deprem sonucu ortaya çıkabilecek haller
de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör Teminatı
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler, Terör
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Sigortası aşağıda belirtilen oranlarda sigortalı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır.

Müşterek Sigorta Dağılımı
%100 Sigorta Bedelinden Sigortalının

Sorumlu Olduğu Kısım
%100 Sigorta Bedelinden Sigortacının

Sorumlu Olduğu Kısım
G.L.-K.H.H.-K.N.H.-Terör 20 80
Grev, Lokavt, Kargaşalık,Halk Hareketleri veya Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Sigortasında sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda muafiyet uygulanmıştır.

Sigortacının Sorumlu Olduğu Kısım Üzerinde Uygulanacak Muafiyet (%)
G.L.-K.H.H.-K.N.H.-Terör 2

Yangın Mali Mesuliyet Teminatı ile Birlikte Alınan GLKHHKNH-Terör Teminatının Muafiyet ve Müşterek Sigorta
Uygulamalarına İlişkin Not
Yangın mali mesuliyet teminatı ile birlikte GLKHHKNH-Terör teminatının alınmış olması halinde, GLKHHKNH-Terör teminatına
ilişkin muafiyet ve müşterek sigorta şartları geçerli olacaktır.
GLKHHKNH-Terör ve Deprem Teminatlarının Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulamalarına İlişkin Not
Terör ve deprem sonucu oluşacak hasarlarda, GLKHHKNH-Terör ve deprem teminatlarına ilişkin muafiyet ve müşterek
sigorta şartları geçerli olacaktır.
ANADOLU Acil Sağlık Hizmetleri
Bu hizmet ile, Türkiye il sınırları dahilinde (K.K.T.C. dahil) poliçede adres kaydı bulunan işyeri sınırları içerisinde geçerli
olmak üzere, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işyeri çalışanlarının ve işyerinde
bulunan kişilerin, mesai saatleri içerisinde geçerli olmak üzere ANADOLU Acil Sağlık Hizmetlerinden faydalanmaları
sağlanmaktadır. Söz konusu hizmet, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı
sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de geçerli olacaktır.
Tıbbi Danışmanlık
SİGORTA ŞİRKETİ sigortalısının Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, anlaşmalı firma hekimleri tarafından, hak sahibinin
(hastanın) telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, hak sahibine (hastaya)
aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.
Acil Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel
kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık
ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken
dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile sunulmasıdır.
Acil Kara Ambulansı Hizmeti
Devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve
ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Ambulans Servisleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, anestezi teknisyeni ve
sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçtır. İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları (mücavir alanlar hariç)
dâhilinde hizmet doğrudan anlaşmalı firma tarafından sağlanacaktır. İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutları
dışında meydana gelebilecek taleplerde ise; anlaşmalı firma tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı
ambulanslarla hizmet verilecek olup, söz konusu lokasyonlar ile ilgili bilgilere www.anadolusigorta.com.tr adresinden
ulaşılabilir.
Acil Hekim Hizmeti
Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim
gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine
ulaşımının gerçekleştirilmesi hizmetidir.
İlaç ve Sarf Malzemesi
Anlaşmalı firma tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin
malzemelerdir.
Medikal Bilgi Köprüsü
Hak sahibi (Hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta yakını ve/veya hekimi arasında bilgi
iletişimine dayalı sistemdir.
Acil Durumlar Listesi
l Suda Boğulma
l Trafik Kazası
l Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb
l İntihar Girişimi
l Tecavüz
l Yüksekten Düşme
l Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
l Elektrik Çarpması
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l Donma, Soğuk Çarpması
l Isı Çarpması
l Ciddi Yanıklar
l Ciddi Göz Yaralanmaları
l Zehirlenmeler
l Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya

da tansiyon düşmesi durumları.
l Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
l Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.
l MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan

basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
l Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
l Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
l Ani Felçler
l Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin

sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
l Yüksek Ateş: Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvülzyona (havale) ya da

kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
l Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından

başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
l Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı
l Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil

müdahale gerektiren durumlar.
l Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
l Menenjit, Ansefalit, Beyin Apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin

ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
l Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli

ağrı oluşturan durum.
l Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
l Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları
l Yeni Doğan Komaları
l Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
Önemli Not:
Yukarıdaki tanımlamalar oldukça basitleştirilmiş şekilde, yol gösterici olmaları amacıyla yapılmışlardır. Tıbbi bilgisi olmayan
kişilerin sadece yukarıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sağlık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere göre
aciliyet değerlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediğinin
fiziki muayene esaslı olduğunu unutmayınız.
Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sigortalının Yükümlülükleri
Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve
yetkisi Sigortacıya aittir.
Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde
bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen
kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti
durumunda Sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde
yararlanamaz.
Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben,
talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda
uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir.
Eğer Sigortalı kendisine Sigortacı tarafından önerilen bir çözümü reddeder ve yasal işlemlere devam etmeyi seçerse, bu
durumda Sigortacının sorumluluğu bu olayın tavsiye edilen şekilde çözümü için gerekecek miktar ve ayrıca bu reddetme
tarihine kadar Sigortacının onayıyla üstlenilen masraf ve giderlerle sınırlı olur.
Sigortalı bu poliçe kapsamında bir tazminat talebine yol açabilecek her türlü zararı önlemek ya da gerçekleşen zararı en
aza indirmek için sigortalı değilmişçesine, elinden gelen tüm çabayı gösterecektir;
Bu poliçenin primi sigortalının verdiği tahminlere göre hesaplanmış olup sigortalı ilgili tüm detayları saklayacak ve gerekli
görülmesi halinde sigortacının bu kayıtları incelemesine izin verecektir;
Diğer Şartlar:
l Sigortacı sigortalıya bu poliçe kapsamında ödenecek azami miktarı ya da olayın çözümü için ödenmesi yeterli olan daha

az bir miktarı öder ve başka bir ödeme yapmakla yükümlü olmaz;
l Bu sigorta kapsamında bir  talep ile ilgili herhangi bir ödeme yapılırsa, sigortacının  sigortalının tüm rücu haklarını

devralacağı konusunda mutabakata varılmıştır;

Sayfa : 12/18Poliçe No: 199899720



l Eğer sigortalı bilerek yanlış ya da hileli bir talepte bulunursa bu sigorta geçersiz olacak ve tüm tazminat talepleri
düşecektir;

l İşbu poliçe, başlangıç ya da tanzim tarihi itibariyle sigortalının bir tazminat talebinden ya da tazminat talebine yol
açabilecek herhangi bir olaydan haberdar olmaması kaydıyla geçerlidir;

l İşbu poliçe olay oluş esaslı düzenlenmiş olup geriye dönüş tarihi poliçe baþlangıç tarihidir;
l İşbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere ve ürünlerin imalat, satış ve dağıtımına ilişkin tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve

benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuş olunması koşuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine getirilmediği
faaliyetlere ve ürünlere ilişkin tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

Başka Sigortalar:
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu
sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder. Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden
fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat
talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.
İşveren Sorumluluk Teminatı
Bu teminat, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene
bir iş sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden
talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı
Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat
miktarlarını, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar temin eder.
İşveren Sorumluluk Özel Şartlar
Sigortalıya asıl işveren - alt işveren ilişkisiyle hizmet veren alt işveren (taşeron, müteahhit) işçilerinin maruz kalabilecekleri
iş kazaları öne sürülebilecek her türlü tazminat talebi teminat kapsamı dışındadır.
l 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çalışan çırak ve stajyerler ile Yükseköğrenim mevzuatı gereği zorunlu

staja tabi tutulan yüksekokul öğrencilerinin uğradığı zararlar sonucunda işverene düşecek sorumluluklar teminat
kapsamına dahildir.

l Arızi inşaat işleri (tamirat, tadilat ve yenileme) nedeniyle sigortalının işçilerinin uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya
düşen sorumluluklar teminat kapsamına dahildir.

l Sigortalı işyerinde verilen yemekten kaynaklanan gıda zehirlenmeleri nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar teminat
kapsamına dahildir.

l Sigortalının poliçe düzenlenirken eksik veya gerçeğe aykırı bilgi vermesi nedeniyle poliçe priminin alınması gereken
primden düşük alındığı hallerde hasar durumunda, alınan primin alınması gereken prime göre eksikliği oranında eksik
hasar ödemesi yapılacaktır.

l Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde;
l Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde

işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla
olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur.
l Hasar ihbarında, olayın iş kazası olduğuna ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı teftiş raporunun ibrazı gerekir.

Talep edilmesine rağmen resmi rapor alınamayan hallerde, olayın iş kazası olup olmadığının ve olaydaki kusur
durumunun değerlendirilmesini sağlayacak nitelikteki; olay yerinin krokisi, fotoğrafı, çevre özellikleri, işçinin ve
tanıkların beyanı, iş güvenliği ile görevli kişiler tarafından düzenlenen rapor ve sair belgeler ibraz edilir ve kusur tespiti
bu belgeler çerçevesinde Anadolu Sigorta tarafından yapılır.

l İşbu poliçe ile teminat altına alınan zararlar sadece bedeni zararlar olup maddi zararlar (mal ve eşyalarda oluşacak
zararlar) teminat kapsamı dışındadır.

l Sigortalıya yüklenecek her türlü adli ve idari cezalar teminat kapsamı dışındadır.
l İşçilerin işin yapıldığı yere kendi imkanlarıyla gelip gitmeleri sırasında meydana gelen kazalardan ötürü öne sürülecek

tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.
l Teminat kapsamına giren bir olay nedeniyle ödenecek toplam tazminat tutarı poliçede belirtilen kişi başına ve/veya kaza

başına teminat limitleri ile sınırlı olacaktır. Poliçe üzerinde belirtilen kaza başı teminat limiti aynı zamanda poliçe
kapsamında ödenebilecek azami yıllık toplam limiti de ifade etmektedir.

Dış Görev Teminatı
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Madde 2.A.2. aksine, işçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelebilecek kazalar sonucunda işverene düşecek
sorumluluklar, sigortalının kendi aracı veya şirket aracı ile seyahat ettiğine bakılmaksızın teminata eklenmiştir.
T.C. Dışı İş Kazaları Teminatı
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Madde 2.B. aksine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş
kazaları sonucunda işverene düşecek sorumluluklar teminata eklenmiştir.
Servis Aracı ile Taşıma Teminatı
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın 2-A 1 maddesi aksine, işçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
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yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek
sorumluluklar teminata eklenmiştir.
Manevi Tazminat Teminatı
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın 2.D. maddesi aksine manevi tazminat talepleri, teminata eklenmiştir.
Manevi tazminat talepleri poliçede belirtilen kişi başı, kaza başı ve poliçe süresince belirtilen toplam limitin %25’i ile
teminat altına alınmıştır. Manevi tazminat teminatı poliçede belirtilen toplam limitin içindedir. Toplam limite ek bir manevi
tazminat limiti söz konusu değildir.Bu alt limit ana limite dahil olup ayrıca eklenmeyecektir.
Meslek Hastalıkları Teminatı
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Madde 2.C. aksine, poliçe süresi içerisinde ortaya çıkan meslek hastalıkları
sonucunda yine poliçe süresi içerisinde gerçekleşecek tazminat talepleri aşağıdaki şartlarla teminat kapsamına eklenmiştir:
l Meslek hastalıkları sonucunda gerçekleşecek tazminat talepleri poliçede belirtilen kişi başı, kaza başı ve yıllık toplam

limitin %25’i ile teminat altına alınmıştır. Meslek hastalığı teminatı poliçede belirtilen toplam limitin içindedir.  Toplam
limite ek bir meslek hastalığı limiti söz konusu değildir.

l Meslek hastalıklarının söz konusu olup olmadığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna ve bu kanuna göre
çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenecektir. Hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için, çalışma gücünün bu
hastalık yüzünden en az %10 oranında azalmış olması şarttır.

l Her ne şekilde olursa olsun, bu sigorta sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce iş akdi sona ermiş olan işçiler sigorta
teminatının kapsamı dışındadır.

l Meslek hastalığının, sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ortaya çıkmış olması hali
teminat kapsamı dışındadır. Bu koşul poliçenin kesintisiz olarak yenilenmesi durumunda yenileme poliçelerine
uygulanmaz.

l Meslek hastalığı kişi işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde belirtilen
yükümlülük ve maruz kalma süreleri dikkate alınır. Tazminat hesabında ilk olarak zarar gören işçinin sigortalı işletmede
çalıştığı sürenin hastalıkla ilişkili ortamlarda çalıştığı toplam süreye oranı dikkate alınır. Sonrasında ilgili sigortalı
işletmedeki maruz kalma süresi ile meslek hastalığı ek teminatlı olarak düzenlenen işveren sorumluluk sigortasının
yürürlükte kaldığı süreye göre oranlama yapılır.

l Tazminat talebi, meslek hastalığı teşhisinin koyulduğu tarihte yürürlükte olan sigorta poliçesi limit ve koşullarına tabidir.
Teşhisin koyulduğu tarihte yürürlükte poliçe olmaması halinde yukarıda belirtilen tazminat hesabı esasları çerçevesinde
sigortalı adına düzenlenmiş meslek hastalığı ek teminatı bulunan en son poliçe limit ve koşulları dikkate alınır. Maruz
kalma süresinin birden fazla sigorta poliçesinin dönemini kapsadığı hallerde yukarıdaki kurallara göre belirlenmiş poliçe
(teşhisin koyulduğu döneme ait poliçe) dikkate alınır, dönemler itibariyle poliçe limitleri birbiri üzerine eklenmez.

l Slikosiz/ pnomokonyoz meslek hastalıkları için ilgili çalışanın aralıksız olarak 3 yıldan uzun süre sigortalı işletmede
çalışması kaydıyla teminat sağlanır.

l Meslek hastalığı teminatı taşeron / alt taşeron/ müteahhit /tali müteahhit /  iş sahibi ve diğer çalışanlar  için geçerli
değildir. Poliçede unvanı yazılı sigortalı şirketin hizmet döküm listesinde yer almayan çalışanlarının uğrayacağı iş
kazaları nedeniyle asıl işverene düşebilecek sorumluluklar teminat kapsamı dışında olduğu gibi poliçede unvanı yazılı
sigortalının müteselsilen sorumlu olduğu tazminatlar da teminat kapsamı dışındadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk ve Ek Teminatları için Teminat Limitleri
Olay Başına : Herhangi bir olay dahilinde tazminat talebinde bulunan kişilere ödenebilecek tüm tazminat bedelleri ve hukuki
masraflara ilişkin olarak Sigortacının sorumluluğu, poliçe cetvelinde belirtilen olay başına tazminat limitini aşamaz.
Sigorta Süresi İçinde Toplam : Sigortacının, poliçe süresi içinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak ödenebilecek tüm
tazminat bedelleri ve hukuki masraflara ilişkin sorumluluğu poliçe cetvelinde sigorta süresi içinde toplam olarak gösterilen
limiti aşmayacaktır.
Ek teminatlar dahil bu teminat kapsamındaki zararlar nedeniyle poliçe süresi içinde ödenecek tazminat tutarları toplamı
hiçbir şekilde poliçede belirtilen olay başına ve sigorta süresi içinde toplam teminat limitini aşamaz.
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Hasar Serileri Özel Şartı
Teminat kapsamındaki olaylarla ilgili olarak Sigortacının sorumluluğunu belirlemek için; Ortak ve tek bir ziyan verici koşula
devamlı ya da tekrarlanarak maruz kalma sonucunda oluşan tüm zararlar, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişilerin sayısı
dikkate alınmaksızın tek bir olay olarak ele alınacak ve ilk olayın meydana geldiği tazminat süresi içinde meydana gelmiş
sayılacaklardır.
Üçüncü Şahıs Sorumluluk İstisnaları
Bu poliçe aşağıdaki durumlardan kaynaklanan talepleri karşılamaz:
l Sigortalıya bir hizmet ya da çıraklık sözleşmesiyle bağlı bulunan herhangi bir kişinin maruz kalacağı yaralanma ve

hastalıklara ilişkin her türlü sorumluluk;
l Yasa gereği zorunlu sigortaya tabi motorlu araçlarla römorkların işletilmesi, bu araçlara zilyet olmak veya bu araçların

sigortalı tarafından yahut sigortalı adına kullanılması nedeniyle ortaya çıkan sorumluluk;
l Su yüzeyinde veya içinde ya da havada kullanılmak üzere üretilmiş bir hava aracı veya su aracına ilişkin olarak doğacak

sorumluluk;
l Sigortalı tarafından verilen ya da verilmesi ihmal edilen profesyonel yardım ya da tavsiye ya da hizmet;
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l Teminat  Kapsamı bölümünde  belirtilen  mal/eşya  zararı ya da  bedeni zarardan  kaynaklanmayan  herhangi bir
finansal/mali kayıp konusundaki sorumluluk (saf finansal kayıp) ile her türlü dolaylı zarar (netice zararı) konusundaki
sorumluluk;

l Sözleşmesel yükümlülüklerle ilgili gecikme, sevkıyatın yapılamaması ve bunlarla ilgili tazminat talepleri;
l Sigortalının sorumluluğunun sözleşme ile genişletilmesi durumunda sorumluluğun genişletilmiş olan kısmı;

Aşağıdakilerle bağlantılı sorumluluklar:
l Nükleer yakıtın yanması dolayısıyla ortaya çıkan nükleer atık ya da nükleer yakıtla kirlenme
l Radyoaktif toksik patlama ya da patlayıcı nükleer bileşenlerin bu tarz diğer riskli özellikleri
l Hangi biçim veya miktarda  olursa olsun asbestin neden olduğu ya da asbestin kullanımı sonucunda doğrudan veya

dolaylı olarak ortaya çıkan zararlar;
l Savaş, iç savaş, ihtilal, terörizm, sabotaj, grev ve ayaklanma dolayısıyla öne sürülecek tazminat talepleri;
l Örnek teşkil edici veya cezalandırıcı tazminatlar;

Sigortalılar tarafından bu poliçe kapsamında birbirlerine yöneltilen talepler ya da
l Sigortalı ya da sigortalı adına hareket eden kişilerin veya sigortalının çalışanlarının yöneticisi oldukları bir şirket veya
l Sigortalı tarafından yönetilen ya da ağırlıklı olarak kontrol edilen (bağlı şirket vb.) bir şirket veya
l Sigortalının operasyonlarıyla finansal olarak ilişkisi bulunan bir şirket (ana şirket, ortak ofis vb.) veya
l Çalışanları, Sigortalının operasyonlarına dahil olan bir şirket tarafından öne sürülen tazminat talepleri;
l Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon;
l Kurşun, kadmiyum, formaldehit ve zehirli kalıp dolayısıyla oluşan kayıplar;
l Ani ve beklenmedik kazalar sonucu oluşmayan, tedrici çevre kirliliğinden kaynaklacak tazminat talepleri
l Sigortalının tamamlayıp müşterilerine teslim ettiği ürün, iş ya da hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iş ya da hizmetteki

kusur nedeniyle teslimattan sonra oluşan zararlar.
l Hırsızlık, aşırma, kaybolma nedeniyle doğacak zararlardan sigortalıya düşecek sorumluluklar
l Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk, Özel Güvelik Zorunlu Mali Sorumluluk ve Kıyı Tesisleri Deniz

Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk sigortaları kapsamında değerlendirilecek tazminat talepleri
l Sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan

kişilerin; yönetim faaliyetleri gerçekleştirdikleri sırada kanun ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla
ihlal etmeleri nedeni ile ileri sürülen talepler poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk Teminatı
Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’nın “3-B.1” maddesi aksine aşağıda yazıldığı
şekilde genişletilmiştir:
Poliçede yazılı faaliyette ya da binada kullanılan asansör(ler)de meydana gelebilecek kazalar sonucunda, üçüncü kişiler
tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamına eklenmiştir. Bu ek teminat, binanın tümüyle sigortalı
tarafından kullanılıyor olması ve asansörün yıllık bakım anlaşması bulunması koşullarıyla verilmiştir.
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin Adresi olarak belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla
bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi
içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi İçinde
l Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
l Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi
l Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel
şartlar ve ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta
teminatı,sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal
sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle
sınırlıdır.Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetleri çerçevesinde
değerlendirilir ve binadan kaynaklanacak, sigortalının sorumluluğundaki zararlar da teminat kapsamına dahildir.Üçüncü
kişilere karşı sorumluluk, müşterilere verilmesi gereken ticari hizmetlerin hiç veya gereği gibi sağlanamamasından
kaynaklanan sorumluluğu içermez.
Gıda Zehirlenmesi Teminatı
Sigortalının tesislerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda doğan zararlardan
sigortalıya düşen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir.
Reklam Panosu Sorumluluk Teminatı
Sigortalının işyerinde bulunan tabela, pano, vb.den kaynaklanan zararlardan doğan sorumluluklar teminat kapsamına
dahildir.
Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri Teminatı
Tesis içindeki tamirat, tadilat ve renovasyon çalışmaları sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni
zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata  dahildir.İşbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere
ilişkin tüm yasa,mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuş olunması koşuluyla geçerli olacaktır. Bu
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kriterlerin yerine getirilmediği faaliyetlere ilişkin tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.
KOBİ Paket Sigorta Poliçeleri ile Birlikte Verilen Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatına İlişkin Genişletme
Sigortalının riziko adresinde göstermiş olduğu ticari faaliyeti neticesinde sigortalının gözetimi altında bulunan üçüncü şahıs
mallarına vereceği zararlar Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’nın “Madde 3-A-8-a” maddesi
hilafına üçüncü şahıs sorumluluk teminat limitini aşmamak kaydı ile olay başı ve yıllık toplam 150.000 TL limit ile teminata
dahil edilmiştir.
Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu
ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta
bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır, aksi halde bu kloz
geçerli olmayıp, Yangın Sigortası Genel şartlarının A5 maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilecektir.
Para Birimi “TL” Olan Poliçelerde Tazminat Ödemeleri Özel Şartı
Ödenecek tazminat tutarı, “TL” cinsinden hesaplanacaktır.
Tazminat hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır :
l Tazminat tutarının, TL cinsinden ödenmesi esastır.
l Tazminat ödemelerine konu olan fatura, proforma fatura, teklif vb. evrak üzerindeki tutarın para biriminin yabancı para

birimi cinsinden olması halinde, söz konusu tutar;
a. Hasarın sigortalı tarafından tazminatın ödenme tarihinden önce yerine konulmuş olması halinde, hasarın tazminine

yönelik fatura üzerindeki tutar, fatura ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden
b. Hasarın sigortalı tarafından ödeme tarihine kadar yerine konulmamış olması halinde ise proforma fatura, teklif vb.

evrak üzerindeki tutar tazminat ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.
l Poliçede yer alan muafiyetin para biriminin TL’den farklı olması halinde, TL cinsinden uygulanacak muafiyet tutarı, hasar

tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır.
Eksper Atama Klozu
Oluşabilecek hasarlarda, eksperi sigortacı atayacak ve ekspertiz ücretini de sigortacı ödeyecektir.
Ancak, sigortalının da eksper atama hakkını kullanmak istemesi halinde; Sigortalının eksper atama talebini yazılı olarak
sigortacıya iletmesi ve sigortalının atayacağı ekspere ait tüm ücretin sigortalı tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Hasarla İlgili Özel Şart
Hasar gerçekleştiğinde tazminat, ancak giriş çıkış ve envanter kayıtları ile diğer bütün evrakın inceleme ve saptanması
sonucunda ödenebilecektir. Sigortalı, varlığını belge ile ispat edemediği emtia veya demirbaşlar için herhangi bir tazminat
talebinde bulunmayacaktır. Bu konu taraflar arasında kararlaştırılmıştır.
Hasar Konusu Yer ve/veya Şeylerde Degişiklik Yapma Yasağı
Sigorta ettiren, hasarın saptanmasından önce, hasar konusu yerde ve malda hasar sebebinin veya zarar miktarının
belirlenmesini güçleştirecek veya engelleyecek bir değişiklik yapamaz. Bu değişiklik ancak sigortacının onayı veya zararı
azaltma amacı ile yapılabilir. Bu yükümlülüğün kusurlu ihlalinde, ihlal ile zarar arasında illiyet bulunması halinde kusurun
ağırlığına göre tazminatta indirime gidilir.
Hasarı Bildirme Yükümlülüğü
Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.
Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden
olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir.
Poliçe Kapsamı
İşbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve ürün kitapçığı/genel şart/özel şart/klozlarında teminata
dahil olduğu belirtilmiş olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüş bulunan hallerin dışındaki hiç bir
hal, teminat dışında kalan haller arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir.
Sözleşme yapıldığı sırada sigorta ettirenin beyanı üzerine prim indirimine hak kazanılmış olan hususların hasar halinde
belgelenmesi zorunludur. Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel Şartlarının ilgili maddesi uyarında prim indirimi
oranında kesinti yapılacaktır.
Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan düşülür.
Ödemenin Belgelendirilmesi: Ödemeleriniz karşılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri belgelerin, hasarınızın
ödenmesinde şirketimize ibrazı zorunludur.
Önerilerinizi www.anadolusigorta.com.tr "Talep ve Şikayetleriniz" formundan, "Sigortam Cepte" mobil uygulamasından veya
bilgi@anadolusigorta.com.tr adresinden iletebilirsiniz.
Prim Ödemeleri ve Poliçe İptal Klozu
Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde
primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir.Sigorta
priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya
sigorta sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili acentedir.Prim ödemesi banka dekontu, prim tahsiline yetkili
olan acentelerde makbuz karşılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı
yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar
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dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen
tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar.
Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi
kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin
(peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme
halinde, kredi kartından prim alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış sayılır.
Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigorta ettiren bu
tarihte ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini
feshedebilir.
Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam
ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
Sigorta Bilgi Merkezi Notu
Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat
başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve
sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili
mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
Cayma Hakkı Bildirimi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış
olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai
şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde
cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, www.anadolusigorta.com.tr adresindeki beyan formu doldurularak veya
açık bir beyan ile bilgi@anadolusigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli
sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma
hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına
onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması
sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.
Ürün Tanıtım İzni
Fiyat avantajlarımızdan, kampanyalarımızdan haberdar etmek, hasarlarınızı daha hızlı ödeyebilmek ve size cazip fırsatlar
sunabilmek için bilgilendirmek, kısaca size daha hızlı ve iyi hizmet verebilmek için izninizi istiyoruz. SMS, e-posta, telefon
aracılığı ile bilgilendirme, kampanya, ürün/hizmet tanıtımı mesajlarını ücretsiz almaya devam etmek, izin bilgilerinizi
güncellemek için online.anadolusigorta.com.tr adresimiz üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Dijital Satış Notu
Hayatınızı kolaylaştıracak birçok sigortacılık hizmetine Bireysel İnternet Şubemiz ve mobil sigortacılık uygulamamız olan
Sigortam Cepte üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Siber Saldırı İstisna 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.
Ayni Hak Özel Şartı
Sigorta konusu malın gerçek ya da hükmi tam ziya olması durumunda sigorta ettiren/sigortalı tarafından sigortacıdan
tazminat istenmesi, sigorta ettiren/sigortalının sigorta konusu mal üzerinde başka bir kişinin ayni hak sahibi bulunmadığı
hususunda sigortacıya karşı güvence vermiş olduğu anlamına gelecektir. Bu takdirde sigortacı, sigorta ettiren/sigortalı ile
olan ilişkisinde, ayni hak sahipleri konusunda herhangi bir araştırma yapmaksızın sigorta tazminatını sigorta
ettiren/sigortalıya ödemek hakkına sahip kabul edilecektir. Ancak, söz konusu ödemeden sonra üçüncü kişiler tarafından
ayni hak sahibi olunduğu ileri sürülerek talepte bulunulursa, sigorta ettiren/sigortalı almış olduğu tazminatı sigortacıya ilk
talepte nakden ve defaten iade edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
Yaptırım Klozu
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin
hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan
herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli
şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiş olması
hâlinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan
haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her
türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Pandemi ve Salgın Hastalık istisnası
Her ne şekilde olursa olsun, Koronavirüs hastalığı (COVID-19), Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2),
Mers-Cov ve/veya bu virüslerin herhangi bir mutasyonu veya benzerlerinin veya burada sayılmayan diğer pandemi ve
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salgın hastalık oluşturan virüslerin , doğrudan ve/veya dolaylı olarak neden olacağı maddi, bedeni, iş kaybı, ticari kayıplar,
sorumluluk ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararlar ve kayıplar iş bu poliçenin teminat
kapsamı dışındadır.
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