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_____________________________________
Sigortalının
Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi
RAMAZAN
KARAOĞLAN
ADRASAN MAH. BAHÇELER CAD.
NO:30/2/002
KUMLUCA/ANTALYA
Vergi Dairesi:
______________
TEKNENİN
:
Adı
:
İnşa Tarihi :
Cinsi
:
Motor
:
Sefer Sahası :

Sigortanın
__________
Başlama Tarihi
:
Bitiş
Tarihi
:
Düzenleme Tarihi :
Saati :
Yeri :

26/11/2019
26/11/2020
26/11/2019
08:56
ANTALYA

Vergi Numarası :
KARAOĞLAN 07
2018
TİCARİ TEKNE
282 BHP / 1
POLİÇE NOTUNDA YAZILI

Bayrağı
Boyutları

: TÜRKİYE
: 13.65 MT.

5.05 MT.

Azami Hızı : 17 MİL ALTI

Teminatlar
__________________________ Sigorta
___________________
Bedeli (TL) _________
Fiyat
_________________
Prim (TL)
INSTITUTE YACHT CLAUSES
300.000,00
0.004750
1.425,00
3. ŞAHIŞ SORUMLULUK
300.000,00
0.000000
0,00
YAT HARP VE GREV
300.000,00
0.000500
150,00
Net Prim
:
1.576,00
Gider Vergisi :
78,80
Brüt Prim
:
1.654,80
Peşinat
________

________________
Son
Ödeme Tarihi
26/11/2019

______________
Tutarı (TL)
1.654,80

HDI SİGORTA A.Ş. işbu poliçeye ekli Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları ve bu
şartlara nazaran üstün hükümleri haiz ilişik klozlar ile aşağıda yazılı özel
şartlar ve kayıtlar dahilinde sigortalı tarafından ödenmesi gereken prim
ve ayrıntısının tahsili karşılığında yukarıda adı ve özellikleri yazılı yat
ve/veya bağlı menfaatlerini poliçe üzerinde belirtilen sigorta bedeline
kadar sigorta eder.
Güveni Kötüye Kullanma İstisna Klozu
İşbu poliçede, sigorta konusu deniz aracının, donatanı/sahibi tarafından,
muhafaza edilmek veya belirli bir şekilde kullanılmak üzere zilyedliğinin
başkasına devredilmiş olması ve devralanın kendisinin veya başkasının yararına
olarak, zilyedliğin devri amacı dışında söz konusu deniz aracı üzerinde
tasarrufta bulunması hali, güveni kötüye kullanma olarak tanımlanmaktadır.
Poliçe kapsamında teminat altına alınan sigortalı deniz aracının sahibi,
adamları, çalışanları veya yardımcıları ile eğer teminat verilmiş ise
kiracıları/işletenleri nezdinde iken güveni kötüye kullanma suretiyle meydana
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gelen zarar ve ziyanlar sigorta teminatının dışındadır. Sigortacının güveni
kötüye kullanma neticesinde meydana gelen rizikolara ilişkin herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
Sefer Sahası: Türk Karasuları, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (Adriyatik
Denizi dahil, Port Said ve Cebelitarık girişine kadar,
Yunan Adaları Dahil)
YOLCU SAYISI: 36 KİŞİ
MÜRETTEBAT SAYISI: 2 KİŞİ
Yatın Bağlama Limanı: KEMER / ANTALYA
Genel ve Özel Şartlar:
- Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları 1.8.1996
- Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları 5.9.2006
Hukuksal Koruma/Yat Teminat Limiti (olay başı ve yıllık azami) 5.000,00 TL
Hukuksal Koruma/Kaptan Teminat Limiti (olaybaşı ve yıllık azami)5.000,00 TL
- Institute Yacht Clauses 1.11.1985 Cl.328
(Enstitü Yat Klozları 1.11.1985 Cl.328)
- Institute War and Strikes Clauses Yachts 1.11.1985 Cl.329
(Enstitü Harp ve Grev Klozları Yatlar 1.11.1985 Cl.329)
Harp Teminatı 7 (yedi) gün,GLKHHKNH(Terörizm Dahil) teminatı 48 (kırksekiz)
saatlik fesih ihbar koşuluyla verilmiştir.
- War Risk Trading Warranties
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and
Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.2003 Cl.370 inc.Endorsement
(Enstitü Radyoaktif Kirlenme, Kimyasal, Biyolojik, Biyokimyasal ve
Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu eki dahil 10.11.2003 Cl.370)
- Nuclear Energy Risks Exclusion Clause Worldwide Excluding USA and Canada
NMA 1975 A (1994)
(Nükleer Enerji Rizikoları İstisna Klozu-A.B.D. ve Kanada Dışında Tüm
Dünya Ülkelerinde Geçerli NMA 1975 A (1994))
- Seepage and Pollution Exclusion Clause 01.01.1987
(Sızıntı ve Kirlenme İstisna Klozu 01.01.1987)
Muafiyet:
Herbir olay ve hasarda sigorta bedeli üzerinden % 1 oranında tenzili
muafiyet uygulanır. (minimum 500,00 TL)
Diğer Hükümler:
1) 1.11.1985 Institute Yacht Clauses'larda başlığın hemen altında yer alan
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"Bu Sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına Bağlıdır" ibaresi hükümsüzdür.
2) 11 no.lu klozdaki 3. şahıs mali mesuliyet teminatı limiti tekne sigorta
bedeli ile sınırlıdır.
3) Teknenin müsaade edilen sefer bölgesi, Denize Elverişlilik Belgesinde
müsaade edilen sahadır.
Teknenin sefer bölgesi, Denize Elverişlilik Belgesinde müsaade edilen
sahadan daha fazla genişletilemez ve tekne bu sahadan dışarıya çıkamaz.
Aksi halde, bu esnada meydana gelebilecek tüm hasarlar teminat dışıdır.
4) Teknenin kaptanı yönetiminde ticari amaçlı kullanılması teminata dahildir.
5) Teknenin boş olarak (Bareboat Charter) kiraya verilmesi teminat dışıdır.
6) İşbu teminat, teknenin Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi,
Kütük Sicili Belgesinin olması ve sigorta süresi boyunca kesintisiz
devam etmesi şartıyla verilmiştir.
7) Sigortalı teknenin, yeterli denizci ehliyetine sahip olmayan kişiler
tarafından sevk ve idare edilmesi durumunda vuku bulacak zıya, hasar
veya masraflar sigorta teminatı dışındadır.
8) Sigortacının önceden yazılı onayının alınmaması halinde teknenin yarışlara
katılması sırasında oluşacak zıya, hasar ve sorumluluklar teminat
kapsamının dışındadır.
9) Poliçe peşinatı vade başlangıcında ödenmediği taktirde poliçe teslim
edilmiş olsa bile sigortacının sorumluluğu hiçbir şekilde başlamaz.
10)Tam Zıya halinde sigortacı yıllık primin tamamına hak kazanır.
11)İşbu poliçeden doğacak ihtilaflarda öncelikle Türk meri mevzuatı ve
T.T.K.'nın konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
Poliçeye ekli klozların yorumu sırasında poliçenin tabi olduğu Türk Hukuku
dikkate alınacaktır.
12)İşbu poliçe teminat kapsamını belirleyen klozların İngilizce ve
Türkçe tercümeleri ektedir. Teminat kapsamına giren zıya ve hasarların
değerlendirilmesi aşamasında İngilizce orijinal klozlar esas alınacaktır.
13)İşbu poliçe, sigorta dönemi sonunda sigortalının yazılı talebine istinaden
sigortacının yazılı onayının alınması halinde yenilenecektir. Aksi
taktirde sigortacının sorumluluğu başlamayacaktır.
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14)Poliçede gösterilen sigorta bedeli 'Mutabakatlı Kıymet' olmayıp sigortalının beyanına istinaden belirlenmiştir. Sigorta teminatı kapsamına giren
bir zıya veya hasarın meydana geldiği tarihte eksik veya aşkın sigortanın
belirlenmesi halinde Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları ve Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.
15)Hasar halinde derhal HDI SİGORTA A.Ş. genel müdürlüğü nakliyat hasar
servisi veya bölge müdürlüğü hasar servisi ya da herhangi bir acentesine
başvurulacaktır. Sigorta eksperi, sigortacı veya sigortalı tarafından
tayin edilebilir. Eksperin sigortalı tarafından tayini halinde ekspertiz
ücreti ve masrafların tamamı ilgili tarafa ait olacak, sigortacının
sözkonusu ödemeyle ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.
16)İşbu poliçe ile verilen teminat meydana gelebilecek zıya ve hasarlarda
hasar ödeme aşamasında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" teki
düzenlemelere uygun olarak kimlik tespiti yapılması şartıyla geçerli
olacaktır.

10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL,
BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense
directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any
nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear
fuel
1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating
properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear
assembly or nuclear component thereof
1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion
or other like reaction or radioactive force or matter
1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating
properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause
does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel,
when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for
commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful
purposes
1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.
NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (REINSURANCE) WORLDWIDE EXCLUDING USA
AND CANADA NMA 1975 a (1994)
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This agreement shall exclude nuclear energy risks whether such risks are
written directly and/or by way of reinsurance and/or via pools and/or
associations.
For all purposes of this agreement nuclear energy risks shall mean all first
party and/or third party insurances or reinsurances (other than Workers'
Compensation and Employers' Liability) in respect of:
(I) All property, on the site of a nuclear power station. Nuclear reactors,
reactor buildings and plant and equipment therein on any site other than
a nuclear power station.
(II)All property, on any site (including but not limited to the sites
referred to in (I) above) used or having been used for:
(a) the generation of nuclear energy; or
(b) the production, use or storage of nuclear material.
(III)Any other property eligible for insurance by the relevant local nuclear
insurance pool and/or association, but only to the extent of the
requirements of that local pool and/or association.
(IV)The supply of goods and services to any of the sites, described in (I)
to (III) above, unless such insurances or reinsurances shall exclude the
perils of irradiation and contamination by nuclear material.
Except as undernoted, nuclear energy risks shall not include:
(i)any insurance or reinsurance in respect of the construction or erection
or installation or replacement or repair or maintenance or decommissionof property as described in (I) to (III) above (including contractors'
plant and equipment);
(ii)any machinery breakdown or other engineering insurance or reinsurance
not coming within the scope of (i) above.
Provided always that such insurance or reinsurance shall exclude the perils
of irradiation and contamination by nuclear material.
However, the above exemption shall not extend to:
(1) The provision of any insurance or reinsurance whatsoever in respect of:
(a) nuclear material,
(b) any property in the high radioactivity zone or area of any nuclear
installation as from the introduction of nuclear material or-for reactor
installations - as from fuel loading or first criticality where so
agreed with the relevant local nuclear insurance pool and/or association.
(2) The provision of any insurance or reinsurance for the undernoted perils:
- Fire, lightning, explosion,
- earthquake,
- aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom,
- irradiation and radioactive contamination,
- any other peril insured by the relevant local nuclear insurance pool and/or
association,
in respect of any other property not specified in (1) above which directly
involves the production, use or storage of nuclear material as from the
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introduction of nuclear material into such property.
Definitions
'Nuclear material' means:
(i) nuclear fuel, other than natural uranium and depleted uranium, capable
of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission
outside a nuclear reactor, either alone or in combination with some other
material, and
(ii)Radioactive products or waste
'Radioactive products or waste' means any radioactive material produced in,
or any material made radioactive by exposure to the radiation incidental
to the production or utilisation of nuclear fuel, but does not include
radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be
usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial
purpose.
'Nuclear installation' means:
(i) any nuclear reactor,
(ii)any factory using nuclear fuel for the production of nuclear material
or any factory for the processing of nuclear material, including any
factory for the reprocessing of irradiated nuclear fuel, and
(iii)any facility where nuclear material is stored, other than storage
incidental to the carriage of such material.
'Nuclear reactor' means any structure containing nuclear fuel in such an
arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear fission can occur
therein without an additional source of neutrons.
'Production, use or storage of nuclear material' means the production,
manufacture, enrichment, conditioning, processing, reprocessing, use,storage,
handling and disposal of nuclear material.
'Property' shall mean all land, buildings, structures, plant, equipment,
vehicles, contents (including but not limited to liquids and gases) and all
materials of whatever description whether fixed or not.
'High radioactivity zone or area' means:
(i)for nuclear power stations and nuclear reactors, the vessel or structure
which immediately contains the core (including its supports and shrouding)
and all the contents thereof, the fuel elements, the control rods and the
irradiated fuel store, and
(ii)for non-reactor nuclear installations, any area where the level of ra
dioactivity requires the provision of a biological shield.
SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (01.01.1987)
This contract excludes any loss arising from seepage, pollution or
contamination on land unless such risks are insured solely on a sudden and
accidental basis. This contract also excludes liability in respect of
disposal or dumping of any waste materials or substances.
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These exclusions shall not apply to coverage provided in respect of:
a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination
follows a well out of control above the surface of the ground or
waterbottom
b) liability under
(1) Offshore Pollution Liability Agreement
(2) Outer Continental Shelf Lands Act, Federal Water Quality Improvement
Act, Arctic Waters Pollution Protection
(3) Seepage, pollution or contamination covered by Protection and Indemnity
policies
(4) Aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B
WAR RISK TRADING WARRANTIES
For use with Insurances on Vessels engaged in ´World-Wide´ Trade.
1.This coverage shall extend world-wide, but in the event of a vessel or
craft insured hereunder sailing for, deviating towards, or being within
the Territorial Waters of any of the Countries or places described in the
Current Exclusions as set out below (including any port area that at the
date of this notice constitutes part of such a country or place however
it may hereafter be described) additional premium shall be paid at the
discretion of insurers hereon.
Information of such voyage or deviation shall be given to insurers as so on
as practicable, and the absence of prior advice shall not affect the cover
hereon. In the event of the assured not requiring continuation of coverage
for a vessel proceeding intoor remaining within an excluded area, he shall
so advise insurers hereon before the commencement of such voyage, deviation
or period, and it shall be at the insurers´ discretion whether and on what
terms the insurance shall be reinstated.
2. Current Exclusions
a) Persian or Arabian Gulf and adjacent waters including the Gulf of Oman
North of 24° N.
b) Angola (including Cabinda)
c) Israel
d) Lebanon
e) Libya (including Gulf of Sidre/Sirte)
f) Eritrea
g) Somalia
h) Congo, Democratic Republic of (formerly Zaire)
i) Liberia
j) Sri Lanka
k) Sierra Leone
l) Gulf of Aqaba and the Red Sea
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Republic of Yemen
Pakistan
Oman
Syria
Algeria
Egypt
Indonesia excluding transiting vessels
Ivory Coast
Nigeria and the Bakassi Peninsula

Temin ve istisna edilen rizikoların detaylarının yazılı olduğu klozlar ve
bu klozların serbest tercümeleri poliçe ekinde sigortalıya verilmiştir.
Sigortalı, yazılı veya ekli genel ve özel şartları koşulsuz olarak kabul
ettiğini beyan eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi Klozu
Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk
taksit, poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen
tarihlerde nakten ödenir. Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim
tecil edilmiş veya poliçede vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir
taksidini, vada gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer.
Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır.
Hukuksal koruma sigortası
Bu poliçe ile teminat kapsamına dahil edilen hukuksal koruma sigortası poliçeye konu yatla bağlantılı olarak sigortalının taraf olduğu hukuksal sorunların giderilmesine yönelik yasal hakların savunulması esnasında ortaya çıkan
yargılama masraflarını hukuksal koruma sigortası genel şartları ve poliçede
belirtilen koşullarda güvence altına alır.
Yata bağlı hukuksal koruma teminatı
Bu poliçe ile teminat verilen yatın sahibi veya işleteni durumundaki sigortalıya hukuksal koruma sigortası genel şartları kapsamında aşağıdaki uyuşmazlıklar için poliçede belirtilen limite kadar koruma sağlanmıştır.
- yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde bu poliçede kayıtlı yatla
bağlantılı olarak borçlar hukukuna tabi sözleşmeler haricinde doğabilecek
uyuşmazlıklar.
- kaptan ehliyetinin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile
ilgili olarak kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin işlemler ile
idare mahkemelerinde açılan davalarda hukuksal çıkarların korunmasında
doğabilecek uyuşmazlıklar.
Tazminat talepleri Türkiye barolar birliği tarafından belirlenen avukatlık
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ve danışmanlık asgari ücret tarifesi esas alınarak hesaplanacaktır.Bu tarife
Türkiye sınırları dışındaki savunma giderleri için de geçerli olacaktır.
Sigortacının sorumluluğu her halükarda poliçede belirtilen limit ile
sınırlı olacaktır.
Bu poliçede belirtilen hukuksal koruma sigortası poliçede belirtilen sefer
sahası içinde gerçekleşen rizikolar için geçerlidir.
Muafiyet: Yata bağlı hukuksal koruma sigortası ile ilgili her bir hasarda
teminat limiti üzerinden % 10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Kaptan hukuksal koruma teminatı
Sigortacı bu poliçe ile teminat verilen yatın kaptanının yatı kullanmasından
doğabilecek aşağıdaki uyuşmazlıklar için bu poliçede belirtilen limite kadar
hukuksal koruma sağlar.
- cezai ve yasal sorumluluk kuralları çerçevesinde sigortalının kaptan
sıfatından doğan uyuşmazlıklar,
- kaptan ehliyetinin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile
ilgili uyuşmazlıklar,
Tazminat talepleri Türkiye barolar birliği tarafından belirlenen avukatlık
ve danışmanlık asgari ücret tarifesi esas alınarak hesaplanacaktır. Bu tarife
Türkiye sınırları dışındaki savunma giderleri için de geçerli olacaktır.
sigortacının sorumluluğu her halükarda poliçede belirtilen limit ile sınırlı
olacaktır.
Bu poliçede belirtilen hukuksal koruma sigortası poliçede belirtilen sefer
sahası içinde gerçekleşen rizikolar için geçerlidir.
Muafiyet: Kaptan hukuksal koruma sigortası ile ilgili her bir hasarda teminat
limiti üzerinden % 10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
-İş bu sigorta sözleşmesi ile kapsam dahiline alınmış riskler ile, kapsam dışı
bırakılmış risklerin yer aldığı T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca
onaylı Sigorta Genel Şartlarını ve Klozlarını poliçeyle birlikte teslim aldım.
-----------------------------------------------------------------------------Prim Ödeme Yeri
İşbu poliçede kararlaştırılan sigorta prim borcu TTK 1432 hükmü hilafına,
sigortacının ve/veya acentenin iş merkezi adresinde ve/veya onlara ait
hesaplara tediye suretiyle ödenir.
-İş bu sigorta sözleşmesi tarafların fiziki olarak yüz yüze gelmediği bir
süreçte tanzim edilmiş olup, sözleşmenin/poliçenin kurulmasından önce ilgili
tarafa elektronik ortamda iletilen teklifname ekinde bilgilendirme formu
gönderilmiş ve ayrıca bu formun sigortalı/sigorta ettiren tarafından
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incelenerek imzalanması ve şirketimize iadesi hususu hatırlatılmıştır. Ayrıca
TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının
verilmemesi hâlinde, sigorta ettirene, sözleşmenin yapılmasına on dört gün
içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Sigorta ettirenin bu sürede itiraz
hakkını kullanmaması halinde sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış
sayılmaktadır. Bu bakımdan iş bu sözleşmeye bir itirazınız olup olmadığını
yukarıda belirtilen süre içinde bildirmenizi aksi takdirde aydınlatma
/bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğini veya yerine getirilmiş
olmasa da itiraz etmeyeceğiniz yönündeki iradenizi ortaya koymuş
sayılacağınızı belirtiriz.
SANCTIONS CLAUSE - YAPTIRIM KLOZU
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği 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 halinde 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.
S İ G O R T A

B İ L G İ L E N D İ R M E

F O R M U

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye,yapılacak
sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı
: HDI Sigorta A.Ş. (http://www.hdisigorta.com.tr)
Adresi
: Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6
34734 Kadıköy İstanbul
Tel & Fax no
: 0216 600 60 00 / 0216 600 60 10
E-mail
: hdisigorta@hdisigorta.com.tr
Hasar İhbar Hattı: 0850 222 8 434
B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep
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halinde sigortacı tarafından verilecek Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları
ile kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz.
Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk
taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin
ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu
başlamaz.
İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde
(peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme
belgelerinizin HDİ Sigorta A.Ş. orjinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin
kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim
taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona
erer.
Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi halinde; sigortacının
sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden,
kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin
feshedilmesi halinde ise prim iadesi; sigortacının tarifesinde yer alan
kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade
edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap
edilerek sigortacıya ödenir.
Sözleşmenin kurulması 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 halleri ortaya çıkabilir.
Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak
yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren/ sigortalının talebi halinde
yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat
gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigorta ile kullanılan genel şart, kloz ve özel şartlar çerçevesinde,
gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara
ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği
rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı
bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı
vardır.
3. C.1. maddesinde sayılan teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar
-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme
hakkı saklı kalmak kaydıyla, ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat
kapsamına dahil edilebilir.
* Savaş, iç savaş, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
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terör vb. rizikolar. (karada savaş, iç savaş vb. teminatlar verilemez.)
4. Teminat dışı haller için kullanılan genel şart, kloz ve özel şartlara
bakınız.
(Genel Şartları www.hdisigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.)
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi ve
belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyiniz. (www.hdisigorta.com.tr adresinden de temin
edebilirsiniz.)
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, derhal, gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda
bulununuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar
çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu, genel ve özel
şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta
ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından
serbestçe tayin edilebilir. Ekspertiz ücreti eksperi tayin eden tarafça
ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden
(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
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 hallerde, sigorta değeri; Tekne
Poliçesi Genel Şartları'nın A.4. maddesine göre şöyle
belirlenir;
Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya diğer deniz ve göl
araçlarının sigorta değeri, rizikonun başladığı
andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve levazım, gemi
adamlarının ücretleri, sigorta ücreti bu değere
dahil değildir.
3. Poliçede yazılı bedelin, sigorta değerinden yüksek olması halinde, aşkın
sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim
ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu sigorta değeri ile
sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan
miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
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4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, sigorta
değerinden 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.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Tekne/yat sigortalarında her bir rizikonun özelliği dikkate alınarak
muafiyet uygulaması esastır. Sözleşmenin kurulması sırasında tarafların muafiyet uygulamasını karalaştırabilme hakkı vardır. Bu
durumda uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları
poliçede belirtilecektir.
Zarar, poliçede yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan
kısmı karşılayacaktır.
2. Tam hasar durumunda tazminat; E.3. ve E.4. maddelerinde belirtilen aşkın ve
eksik sigorta hükümleri doğrultusunda poliçede
yazılı sigorta bedeli üzerinden ödenecektir.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından
itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından
gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. HDI Sigorta A.Ş. tahkim sistemine üyedir.
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 iş günü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Adres

: Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6 34734
Kadıköy İstanbul
Telefon: 0216 600 61 21
Faks: 0216 600 61 07
E-mail: sikayet@hdisigorta.com.tr
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel
verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri kapsamında HDI Sigorta
A.Ş. tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede,
sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin
sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem
yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda
veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen
bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
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Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri
kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı
iştiraklere, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek
üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek
hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, bölge müdürlükleri, çağrı merkezi, internet şubesi,
dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm
kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan
program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı
bankalar ve diğer 3.kişiler de d hil olmak üzere çeşitli yöntemlerle
toplanabilecektir.
Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun'da
sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun un 7'nci maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin
HDİ Sgorta A.Ş. tarafından işlenmesine açıkça rıza gösteriyorsanız aşağıda
yer alan "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyiniz.
[] Kabul Ediyorum
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
HDI Sigorta A.Ş. nezdinde tarafıma düzenlenecek poliçe kapsamında ilettiğim
ve HDI Sigorta A.Ş. tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak
kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama,
avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, bilgilendirme yapılması
ve başkaca sigorta ürününün tanıtılması, pazarlanması ve satışı da dahil
olmak üzere, tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine
ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, HDI Sigorta ve acenteleri ve
sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi,
HDI Sigorta A.Ş. ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS,
resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon,
faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim
kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme,
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tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim
zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında,veri, ses, görüntü vesair her
türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve
beyan ederim.
[] Kabul Ediyorum
[] Ret Ediyorum
Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün
itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulmamış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme
Formunun güncellenmesi gerekebilir.
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