
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Maslak Mah. Büyükdere cad. No:249 
D:1 Sarıyer 34485 İstanbul
Mersis No: 0309 0030 6460 0012
Tel: (0212) 335 32 32
Faks: (0212) 335 32 33

TİCARİ RİSK SİGORTA POLİÇESİ

Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından

emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz.
DOĞUŞ CENTER 

MASLAKYÖNETİCİLİĞ İ

MERKEZ MASLAK MAH. AHİ 

EVRAN CAD. NO:4 DOĞUŞ 

POWER CENTER MASLAK ŞİŞLİ 

ŞİŞLİ - İSTANBUL

Başlangıç - Bitiş Tarihi : 31/12/2020 - 31/12/2021

Sigorta Süresi : 365 gün

Poliçe No : 98183944

Acente : 6643/31717 DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK 

HİZMETL ERİ A.Ş. / DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK 

HİZMETL ERİ A.Ş.

Acente Kayıt No : T08612-RVRG

Müşteri No : 4981446   Yenileme / Ek No : 0 / 0

F8BBB8F06BB4CCDDA0F8BBB8F
E2AAA2E0F52978FDA0E2AAA2E
D92F17AC62E0D98047D983AB7
21BAC2A93263FD301AF60008F
BA2222B06911E2CEF8A8F2BEE
F0EEE0F05649AFD3D89DEA002
8888888080800808888088088

Ürün ve hizmetlerimize ulaşmak için QR kodu cep 

telefonunuza okutunuz.

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ

TC Kimlik No / Vergi NoAd Soyad / ÜnvanMüşteri NoSigorta Tarafları

64******89DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA 

KLIĞI A.Ş.

3517740Sigortalı

30******40DOĞUŞ CENTER MASLAKYÖNETİCİLİĞ 

İ

4981446Sigorta Ettiren

30******40DOĞUŞ CENTER MASLAKYÖNETİCİLİĞ 

İ

4981446Prim Ödeyen

SİGORTA KONUSU

Faaliyet Konusu ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Bina Yapı Tarzı BETONARME

Deprem Muafiyeti %2

Sigortalı Deprem 

Katılım

%20'si Sigortalı, %80'i 

Sigortacı

Bina Deprem Fiyatı 

(Binde)

,9

Muhteviyat Deprem Fiyatı 

(Binde)

,9  

Bina Bedeli 60.000.000,00  €

Makine Bedeli 2.605.987,51  €

Toplam Bedel 62.605.987,51  €

Sigortalı Rizikonun Adresi MASLAK MH. AHİ EVRAN CADDEDOĞUŞ CENTER MASLAK NO: 4/ 

1 MERKEZ SARIYER / İSTANBUL

Adres Kodu  2099224582 
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PRİM

Toplam Net Prim 65.878,84 €

     Bina Deprem 54.000,00 €

     Muhteviyat Deprem 2.345,39 €

Gider Vergisi 3.293,93 €

69.172,77 € Poliçe Toplam Brüt Prim

TutarÖdeme Tarihi

30/04/2021 9.881,83 €

31/05/2021 9.881,83 €

30/06/2021 9.881,81 €

ÖDEME PLANI

Ödeme Tarihi Tutar

31/01/2021 19.763,64 €

28/02/2021 9.881,83 €

31/03/2021 9.881,83 €

• İşbu poliçe, ekli genel şartlar, özel şartlar ve klozlar kapsamında ve sigorta ettirenin teklif ve beyanına 

göre düzenlenmiştir.

Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın (ilk taksitin) sözleşme yapılır 

yapılmaz en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.

Belirtilen zaman ve vadelerde prim veya peşinatın tamamı ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş 

olsa dahi, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Prim ödemesinde, poliçe üzerinde ödeme planında kesin ödeme zamanı ve miktarı yazılı primin veya 

prim taksitinin belirtilen ödeme günü bitimine kadar tahsil edilemediği durumda sigortalı /sigorta ettiren 

temerrüde düşer. Sigortacı poliçeyi tahsilat yapılamayan tarih itibariyle TTK 1434. Maddesi ve genel 

şartlarda belirtildiği şekilde feshetme ya da faiz işletme hakkına sahip olur.

Rizikonun gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü 

olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. Genel şartlar tarafınıza ulaşmadığı takdirde 

0850 222 66 60 Eureko Sigorta A.Ş. Çağrı Merkezi'nden talep edebilir veya 

www.eurekosigorta.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

TEMİNATLAR

TEMİNAT CİNSİ TEMİNAT BEDELİ

Bina Yangın & Duman 60.000.000,00 €

Makine Yangın 2.605.987,51 €

Muhteviyat Yangın & Duman Toplam 2.605.987,51 €

Hırsızlık 2.605.987,51 €

Deprem Bina 60.000.000,00 €

Deprem Muhteviyat 2.605.987,51 €

Grv.Lo.Kr.Hl.Hr.Knh. 62.605.987,51 €

Terör 62.605.987,51 €

Dahili Su 62.605.987,51 €

TEMİNAT CİNSİ TEMİNAT BEDELİ
Kara Taşıtları Çarpması 62.605.987,51 €

Hava Taşıtları Çarpması 62.605.987,51 €

Seylap 62.605.987,51 €

Fırtına 62.605.987,51 €

Yer Kayması 62.605.987,51 €

Kar Ağırlığı 62.605.987,51 €

Enkaz Kaldırma 2.504.239,50 €

Kar Kaybı (Yangın) 3.966.403,00 €

Kar Kaybı (Deprem) 3.966.403,00 €

GENEL ŞARTLAR

• Bu poliçe ile verilen teminatlar, Yangın, Hırsızlık, Cam Kırılması Sigortası sözleşmesinin bir parçası olan 

genel şartları ve poliçe üzerinde belirtilen klozlar/özel şartlar/notlar çerçevesinde verilmiş olup, poliçe 

üzerinde belirtilen risklerin dışındaki sebeplerden dolayı oluşabilecek hasarlar teminat dışıdır.

MUAFİYETLER

• DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI KOASÜRANS & MUAFİYET KLOZU

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, %100 sigorta bedelinin, poliçenin sigorta konusu 

bölümünde belirtilen Deprem Katılım Yüzdesi kadar kısmı sigortalı üzerinde kalacak şekilde, sigortalı ile 
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müşterek sigorta olarak yapılmıştır. Sigortalı, müşterek sigorta esasınca kendi üzerinde tutmayı kabul 

ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, poliçenin sigorta konusu 

bölümünde belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan Deprem Katılım Yüzdesi nispetinde hasara iştirak 

eder.

Aşağıda belirtilen gruplar için poliçede teminat alınmış olması durumunda, her bir hasarda, her birinin 

toplam sigorta bedelleri (sigortacı üzerinde kalan kısım) üzerinden ayrı ayrı olmak üzere poliçede 

belirtilen Deprem Muafiyeti oranında tenzili muafiyet uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını 

aşan kısmından sorumludur.

a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,

b) Emtia,

c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat.

• GREV, LOKAVT, KARGAŞA., HALK HAR., KÖTÜ NİY. HAR. ve TERÖR TEMİNATI 

KOASÜRANS & MUAFİYET KLOZU

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatında %100 sigorta 

bedelinin %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla, her bir hasarda, bina ve muhteviyat sigorta 

bedellerinin sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısmı üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet 

uygulanacaktır.

• SEL / SEYLAP TEMİNATI MUAFİYET KLOZU

Seylap hasarlarında;

a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,

b) Emtia,

c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her biri için ayrı ayrı sigorta bedeli üzerinden 

%2 tenzili muafiyet uygulanacak olup, toplam muafiyet azami 50.000 EUR karşılığı TL ile sınırlı olacaktır.

• FIRTINA TEMİNATI MUAFİYET KLOZU

Fırtına hasarlarında, Bursa ilinin Kestel ve Mudanya ilçeleri, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi, Çanakkale 

ilinin il merkezi ve Gelibolu ilçesi, Hatay ilinin İskenderun ilçesi, Antalya ili ve tüm ilçelerinde, toplam 

sigorta bedelinin %1'ini aşmamak üzere her bir hasarda, hasarın %5'i oranında tenzili muafiyet 

uygulanacaktır.

• YANGINA BAĞLI KAR KAYBI TEMİNATI MUAFİYET KLOZU

Yangın, yıldırım, infilak ve eğer poliçede teminat altına alınmış ise grev, lokavt, kargaşalık, halk 

hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, dahili su, seylap, kar ağırlığı, kara taşıtları çarpması, hava 

taşıtları çarpması, yer kayması veya fırtınaya bağlı her bir kar kaybı hasarında 7 gün, depreme (Kar 

Kaybı (Deprem) teminatı alınması durumunda geçerli olmak üzere) bağlı her bir kar kaybı hasarında 14 

gün muafiyet uygulanacaktır. Poliçede belirtilen kar kaybı bedelinin, riziko adresini teminat altına alan 

yangın sigorta poliçelerinin toplam bina ve muhteviyat (makine, demirbaş ve emtia) sigorta bedelinin 

%100'ünü aşması durumunda, aşan kısım sigortalı üzerinde kalacaktır. Sigortalı gerçekleşebilecek 

hasarlarda, üzerinde kalan kısmın 'ilgili Kar Kaybı teminatı sigorta bedeline' oranı nispetinde hasara 

iştirak edecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

• SİGORTALI BEYAN KLOZU
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Bu poliçe, sigortalının beyanına istinaden düzenlenmiştir.

• ZARARI ÖNLEME VE AZALTMA GİDERLERİ KLOZU

Sigortalı/sigorta ettiren tarafından yapılacak zararı önleme ve azaltma giderleri sigorta bedeli içindedir.

• SIRLARIN SAKLI TUTULMASI KLOZU

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve 

sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar. 5684 

sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 31/A ve 31/B maddeleri hükmü saklıdır.

• KDV KLOZU

Bu poliçe, hasar tazminatlarının KDV'siz ödenmesi esasına göre yapılmıştır. KDV dahil hasar tazminatı 

ödenebilmesi, poliçede belirtilen sigorta bedelinin KDV dahil bedel olması ön şartına bağlı olup, hasara 

konu değerlerin, işletme tarafından satın alındığı ve işletme kayıtlarına geçtiği tarihte tahakkuk etmiş ve 

ödenmiş KDV tutarının, sigorta konusu hasar nedeniyle KDV Kanunu'nun 30/C maddesi ve/veya bu 

kanun kapsamında KDV indirimine konu edilememesi veya KDV indirimine konu edildiği taktirde bu 

hususun beyan edilerek vergi dairesine iade edildiğinin belgeler ile doğrulanması halinde sigorta şirketi 

adına kesilecek bir yansıtma faturası ile indirilemeyen KDV'nin ödeneceği konusunda mutabık 

kalınmıştır. KDV'li sigorta değerinin altında kalması halinde eksik sigorta uygulanacağı ve bu kloz 

kapsamında yapılacak değerlendirme için sigortalı, sigortacının talep edeceği tüm mali kayıtlarını ibraz 

edeceğini peşinen kabul eder.

• LIBOR ÖZEL ŞARTI (Dövizli poliçeler için geçerlidir)

Bu poliçede, hasar ve prim ödemeleri döviz cinsinden yapılacak olup, meydana gelebilecek hasarlarda 

uyuşmazlık olması halinde faiz hesaplaması söz konusu olduğunda geçerli olacak faiz, bir yıllık London 

Interbank Offered Rate (Libor) oranı ile basit usulde hesaplanan faiz olacaktır.

• ÜFE ÖZEL ŞARTI (TL poliçeler için geçerlidir)

Bu poliçede, meydana gelebilecek hasarlarda uyuşmazlık olması halinde faiz hesaplanması söz konusu 

olduğunda geçerli olacak faiz, bir yıllık Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksi (Üfe) oranı ile basit 

usulde hesaplanan faiz olacaktır.

• FATURA ŞARTI KLOZU

Rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminat, sigortalı mahalde sadece faturalı olarak giren 

kıymetleri kapsayacak olmakla birlikte, ayrıca hasar günündeki envanterin de tutması esastır.

• LEASİNGLİ MALLAR KLOZU

Sigortalının leasing yolu ile satın aldığı her türlü muhteviyat, dekorasyon, makine, ekipman, tesisat, 

demirbaş ve bina, poliçede aksi belirtilmediği sürece, teminat haricidir.

• ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA TABİ BİNALAR İÇİN DEPREM TEMİNATI KLOZU

6305 sayılı kanun kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi binalar için verilen deprem ve 

yanardağ püskürmesi teminatı, bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeli 

arasındaki farktır. Sigortacının sorumluluğu, Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeli üzerinde kalan 

kısım için geçerlidir. Poliçe üzerinde belirtilen deprem muafiyet ve koasürans oranları, Zorunlu Deprem 
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Sigortası'na tabi binalar için verilen deprem ve yanardağ püskürmesi teminatında geçerli değildir.

• AÇIKTA BULUNAN MUHTEVİYAT İSTİSNA KLOZUTesis dışında açıkta ve/veya sundurma ve/veya 

tente, çadır ve benzeri tam kagir olmayan yapılar altında bulunan muhteviyat teminat haricidir.

• TEKEL ÜRÜNLERİ VE CEP TELEFONU EMTİA KLOZU

Tütünlü ve alkollü ürünler ve/veya kontör ve/veya cep telefonu emtiaları poliçe süresince azami 100 TL 

limitle teminata dahildir.

• FAALİYETE ARA VERME ŞARTI

Sigortalının riziko adresindeki faaliyetine 30 günden fazla ara vermesi ya da faaliyetine son vermesi 

durumunda, sigorta ettiren/sigortalı taraf rizikoyu ağırlaştırıcı bu durumu derhal sigortacıya bildirmekle 

yükümlüdür. Bu haller sırasında meydana gelen hırsızlık hasarları poliçe teminatı haricindedir.

• ALARM, KEPENK VEYA BEKÇİ ŞARTI

Sigorta ettiren, sigortalı yerde alarm, kepenk veya 24 saat bekçi bulundurmak önlemlerinin en az birini 

almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırılık sebebiyle gerçekleşen hırsızlık hasarlarının, poliçe teminatı 

kapsamı dışında bırakıldığı taraflarca kabul edilmiştir.

• DUMAN TEMİNATIBir boru ile bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani bir şekilde kusurlu 

çalışması nedeniyle ortaya çıkan dumanın, sigortalı şeylere doğrudan vereceği zararlar teminata dahildir.

• DOLU TEMİNATI

Dolu ve dolu nedeniyle poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi dolayısıyla meydana gelen 

hasarlar, olay başı 10.000 TL, poliçe süresince toplam 50.000 TL limitle teminata dahildir.

• YANGINA BAĞLI KAR KAYBI TEMİNATI

Bu poliçe ile verilen kar kaybı teminatı, yangına bağlı kar kaybı sigortası sözleşmesinin bir parçası olan 

genel şartları ve poliçe üzerinde belirtilen klozlar/özel şartlar/notlar çerçevesinde verilmiş olup, poliçe 

üzerinde belirtilen risklerin dışındaki sebeplerden dolayı oluşabilecek hasarlar teminat haricidir. Kar 

kaybı teminatı; Riziko adresi yazılı iş yerinde ve poliçenin süresi içinde, yangın, yıldırım, infilak ve eğer 

poliçede teminat altına alınmış ise grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, 

dahili su, seylap, kar ağırlığı, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, yer kayması, fırtına veya 

deprem (Kar Kaybı (Deprem) teminatının alınması durumunda geçerli olmak üzere) rizikolarından birinin 

gerçekleşmesi sebebiyle, bir hasar meydana gelmesi halinde bu yerlerde icra edilmekte olan iş veya 

işlerin durması halinde, iş durmasından kaynaklanan zarar miktarını sigorta bedeli (gayri safi kar) 

dahilinde kapsamaktadır. Tazminat dönemi içinde sigortalının işçilerine ödemek zorunda kalacağı işçilik 

ücretlerinin tamamı, kira bedelinin tazminat dönemine isabet eden kısmının tamamı, ayrıca; işletme ile 

ilgili belediye, çevre mevzuatı gereğince mutad ödenecek bedelleri de kapsar. Kar kaybının 

belirlenmesinde, tazminat döneminden evvel ki dönemin cirosu nazara alınırken, tazminat dönemindeki 

enflasyon ve bunun kar marjına etkisi de dikkate alınacaktır.

Kar Kaybı Teminatı Tazminat Süresi: 6 Ay

• EKSPER ATAMA KLOZUSigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat 

sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde eksper ücreti, sigorta ettiren veya sigorta 

sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.
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• HASARSIZLIK KAYDI

Bu poliçe, poliçenin tanzim tarihine kadar hasarsızlık kaydıyla düzenlenmiştir. Poliçenin tanzim 

tarihinden önce oluşmuş hasarlar teminat haricidir.

• SİBER SALDIRI İSTİSNA KLOZU

Siber Saldırı (Cyber Attack) ve Siber Saldırı olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgisayar, bilgisayar 

sistemi, bilgisayar yazılım programı, zararlı kod, bilgisayar virüsü veya süreci veya herhangi bir diğer 

elektronik sistemin kullanılması veya çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan veya bunların neden olduğu 

her türlü olay nedeniyle sigortalı kıymetlerin ve/veya sigortalının uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı her 

türlü hasar kayıp ve zararlar poliçe teminatı kapsamı dışındadır.

• YAPTIRIM SINIRLANDIRMA VE İSTİSNA KLOZU

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler ve bunlarla sınırlı 

olmaksızın uluslararası kuruluşlar tarafından alınan yasaklama, kısıtlama, sınırlama gibi yaptırım kararları 

uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve/veya menşeli şirketlerin, bu sigorta 

sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir . 

Yaptırım kararı kapsamında bulunan ve 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 

herhangi bir tazminat ödemesi yapma yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde bu durum 

sebebiyle sorumlu tutulamaz. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 

gibi ülkeler veya bunlarla sınırlı olmaksızın uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye hükümeti, Türkiye 

uyruklu kişiler ve/veya menşeli şirketlere karşı yasaklama, kısıtlama, sınırlama kararları gibi yaptırım 

kararı alınmış olması durumunda, iş bu sigorta sözleşmesi teminatları sonra erer. Taraflardan birinin 

bildirimi sonucu poliçenin feshi yapılır ve feshedilen poliçe ilişkin işlememiş dönemlere ilişkin primler 

iade edilir.

• SALGIN HASTALIK İSTİSNA KLOZU

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 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.

DOĞUŞ GRUBU 2020-2021 DÖNEMİ WORDING ŞARTLARI GEÇERLİDİR.

İşbu poliçe, dövizli olarak düzenlenmiştir. Prim ve hasar ödemeleri, döviz veya ödeme tarihindeki T.C. 

Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL karşılığı olarak yapılır. Döviz kuruna döviz alım vergileri 

dahildir.
Döviz Kuru; EUR 9.0820 (Poliçenin düzenlendiği tarihdeki döviz kuru)
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