
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

MAKİNA KIRILMASI SİGORTA POLİÇESİ

Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından

emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM 

ORTA KLIĞI A.Ş.

MASLAK MAH. AHİ EVRAN 

CADDE Bina No: DOĞUŞ CENTER 

MASLAK 4 Daire: 1 34000 

SARIYER - İSTANBUL

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

Poliçe No : 97953193

Acente : 6643/31717 DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK 

HİZMETL ERİ A.Ş. / DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK 

HİZMETL ERİ A.Ş.

Acente Kayıt No : T08612-RVRG

Müşteri No : 3517740   Yenileme / Ek No : 0 / 0
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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

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

KLIĞI A.Ş.

3517740Sigorta Ettiren

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

KLIĞI A.Ş.

3517740Prim Ödeyen

SİGORTA KONUSU

Müh. Sektör Detayı OTELDE 

KUL.ELEKTRİKLİ 

MAKİNELER

Sigortalı Rizikonun Adresi TATLIKUYU MH. - CD. 1319/2 SK. - APT. NO:26A DAIRE:1 - GEBZE / 

KOCAELİ

PRİM

Toplam Net Prim 252,82 €

Gider Vergisi 12,64 €

265,46 € Poliçe Toplam Brüt Prim

TutarÖdeme Tarihi

30/04/2021 39,82 €

31/05/2021 39,82 €

30/06/2021 39,81 €

ÖDEME PLANI

Ödeme Tarihi Tutar

31/01/2021 66,37 €

28/02/2021 39,82 €

31/03/2021 39,82 €

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

Makina Kırılması Sabit 1.264.079,90 €

TEMİNAT CİNSİ TEMİNAT BEDELİ

GENEL ŞARTLAR

İşbu poliçe ile verilen teminatlar, makine 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

• MAKİNE KIRILMASI TEMİNATI MUAFİYET KLOZU

*Sabit makineler için; beher hasarda hasarın %10'u asgari 100 EUR tenzili muafiyet uygulanacaktır.

*CNC, Torna, Dik İşlem Merkezi, Enjeksiyon Makinesi, Baskı Makineleri, Lazer Kesme, Plazma Kesme 

makinelerinde kullanıcı hatası sonucu oluşabilecek hasarlarda makine başına asgari 2.500 EUR olmak 

kaydı ile ödenecek tazminat tutarının %20'si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

*Hareketli makineler için;

*Deprem hasarlarında; teminatın %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile, her bir hasarda sigorta 

bedeli üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım) %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır (geniş 

kasko teminatının alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir).

*Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör; teminatın %20'si sigortalı 

üzerinde kalmak kaydı ile her bir hasarda sigorta bedeli üzerinden (sigortacının sorumlu olduğu kısım) 

%2 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır (GLKHHKNH+Terör teminatı seçilmiş poliçeler için 

geçerlidir).

*Diğer tüm hasarlarda; hasarın %10'u asgari 1.000 EUR tenzili muafiyet uygulanacaktır. (geniş kasko 

teminatının alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir) kule vinçler, liman vinçleri , 

hareketli beton pompaları (poliçede teminatın alınması ve not edilmesi durumunda geçerlidir ); hasarın 

%10'u asgari 5.000 EUR tenzili muafiyet uygulanacaktır (geniş kasko teminatının alınması durumunda 

bu teminata konu makineler için geçerlidir). Madenlerde, taş ve mermer ocaklarında çalışan makine 

hasarlarında (poliçede teminatın alınması ve not edilmesi durumunda geçerlidir ); beher hasarda hasarın 

%20'si asgari 5.000 EUR tenzili muafiyet uygulanacaktır. Elektrik santralleri (poliçede teminatın 

alınması ve not edilmesi durumunda); hasarın %10 u asgari 50.000 EUR tenzili muafiyet uygulanacaktır.
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ÖZEL ŞARTLAR

• MAKİNE KIRILMASI TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR

*İşbu teminat makine kırılması sigortası Türk genel şartları ve ekli Munich Re makine kırılması sigortası 

klozları esaslarınca geçerli olacaktır.

*Hasarlı parçanın piyasadan temin edilememesi, makinelerin kullanılmaz hale gelmesi halinde, hasarlı 

parçanın muadili bedeli tazmin edilecektir.

*Makine kırılması sigortalarında sigorta bedeli, yeniye göre ikame bedeli olmalıdır. Yeniye göre ikame 

bedeli, bir makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapılabilecek, aynı kapasiteye sahip yeni model 

makinenin satın alma bedelidir. Eksik sigorta riskiyle karşılaşmamak için, makineler yeniye göre ikame 

bedelinden sigorta ettirilmelidir. Aksi durumda hasar anında eksik sigorta uygulanacaktır.

*Bakım sözleşmesi garanti klozu; sigortalı makinelerin periyodik bakımlarına ilişkin, sigorta süresi 

boyunca yürürlükte olacak bakım sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. İlgili bakım masrafları teminat 

haricidir.

*15 yaşından büyük makineler teminat haricidir.

*Her türlü prototip makine ve ekipmanlar teminat haricidir.

*Her türlü baskı kafası, toner, kartuş gibi değiştirilebilir ömürlü parçalar teminat haricidir.

*Fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu, tablet vb. kişisel kullanım amacına yönelik cihazlarla, konut 

kullanımı için üretilmiş olan TV, video, DVD, plazma TV vb. her türlü ev eşyası teminat haricidir.

*Toz, kir ve bunların birikmesi sonucu oluşacak olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

*Bakım, tamir, deneme amacı ile başka bir adrese götürülen ve/veya poliçe adresinde bu amaç için 

bulundurulan her türlü makine cihaz ve sistemler, aksesuarlar, yedek parçalar vb. teminat kapsamı 

dışındadır.

*Mağaza ve fuarlarda sergilenen ve/veya depoda bulunan makine, ekipman ile yedek parçalar teminat 

haricidir.

*Teşhir ve deneme amacı ile kullanılan cihaz makineler teminat haricidir .

*Kullanım sonucu biten veya ömrü tamamlanan parçalar ve malzemeler, lamba, valf, tüp ve mercekler ile 

bakım ve bakımı gerektiren harcamalar teminata dahil değildir.

*Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve özel şart hükümleri saklı kalmak kaydıyla; poliçe 

kapsamına giren bir riziko sonucu oluşmadıkça, her türlü gaz ve sıvı kayıpları poliçe teminatı kapsamı 

dışındadır.

*Sigortalı makinenin üreticisi tarafından kullanım kitapçığında belirlenen miktardan daha fazla yük ile 

yüklenmesi ve/veya kapasitesinin üstünde çalıştırılması ve/veya kapasitesinin üzerinde zorlanması, 

ve/veya sürede çalıştırılması sonucu oluşacak her türlü hasar teminat haricidir.

*Makine parçalarının yurt dışından temin edilmesinin söz konusu olduğu hallerde hasar tarihinden 

itibaren 90 günün aşılması durumunda sigortalı kur farkından dolayı bir hak talebinde bulunamaz ve 

ödenecek hasar meblağı hiçbir halde poliçede yer alan her bir makine için belirtilen teminat miktarını 

aşamaz.

*Tesiste bulunan tüm makine ve ekipmanların teminat altına alınmış olması esastır. Herhangi bir hasar 

anında tesiste mevcut makine ve ekipmanların bir kısmının sigorta edildiği tespit edilirse, poliçede aksi 

belirtilmedikçe eksik sigorta hükümleri uygulanacaktır.

*İşbu teminat sigorta konusu iş makinelerini kullanacak operatörün makineleri kullanmak için gerekli 

ehliyetnameye sahip olması şartıyla geçerli olacaktır (geniş kasko teminatının alınması durumunda bu 

teminata konu makineler için geçerlidir).

*Müteharrik makineler genişletilmiş kasko klozu makine kırılması sigortası genel şartları hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, işbu kloz ile poliçede kayıtlı müteharrik makinelerde, çarpma, çarpışma, raydan çıkma, 
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devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, 

seylap, çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir (geniş kasko teminatının 

alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir).

*Söz konusu makinelerin karayollarındaki hasarları teminata dahil değildir (geniş kasko teminatının 

alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir).

*Söz konusu makinelerin bir araç üzerinde nakliyesi esnasında oluşabilecek hasarlar teminata dahil 

değildir (geniş kasko teminatının alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir).

*Söz konusu makinelerin tünellerde çalışmaları sırasında oluşabilecek hasarlar teminata dahil değildir 

(geniş kasko teminatının alınması durumunda bu teminata konu makineler için geçerlidir).

*Sigortacı tarafından işbu teklif/yenileme teklifi hasarsızlık şartına bağlı olarak verilmiştir.

*Teklifin/yenileme teklifinin tanzim edildiği tarih sonrasında riziko konusu kıymetlerde hasar meydana 

gelmesi halinde, sigorta şirketi teklif/yenileme teklifi üzerinde belirtilen fiyat ve şartları revize etmek veya 

teklifi/yenileme teklifini geri çekmek hakkına sahiptir.

*İşbu teminat ticari risk teklifimizin kabulü halinde geçerli olacaktır.

• M. RE END. NO: 315 TANK VE DEPOLARDAKİ SIZINTILAR/MUHTEVİYAT KAYIPLARI KLOZU

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel 

şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat kapsamına alınan risklerin gerçekleşmesi 

sonucu depo ve kazanlardaki sızıntı nedeniyle hammadde, yarımamül ve mamüllere ika olunacak ziyalar 

teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Hasarlı muhteviyat için ödenecek tazminat bedeli (a) Malların Sigortalı tarafından imal ediliyor olması 

halinde, tazminat bedeli, maliyet bedelinden (bedel, ürünün satılmış olmasıyla ulaşacağı toplam değeri 

aşmamalı) bu yarı mamüller için yapılan masraflar düşülmek suretiyle, (b) Sigortalının malı alıp satması 

halinde-Tazminat bedeli, ikame bedelinden (bu bedel malların satılmış olmasıyla ulaşacağı toplam 

değeri aşmamalı) yapılan her türlü masraflar düşülmek suretiyle, (c) İyileştirilebilecek hasarlı mallar 

için-tazminat bedeli, temizleme ve eski kalitesine getirme masrafları hesaplanmak suretiyle, (tüm 

masraflar a ve b maddelerinde belirtilen satış değerini aşmayacaktır.) hesaplanacaktır.

Hasarlı malların sovtaj bedeli de hesaba katılacaktır.

Çevre kirliliği, ürün kaçaklarının giderilmesi, vb. nedeniyle meydana gelen tüm netice zararları ve civar 

emlağa verilen zararlar teminat kapsamı dışındadır.

Bu kloz ile teminat altına alınan üniteler ve her biri için ayrı ayrı tespit edilen sigorta meblağları poliçe 

cetvelinde belirtilecektir. Hasar anında, sigortalı kıymetin değeri, belirtilen sigorta meblağından daha az 

ise Sigortacının sorumluluğu bu oranla sınırlı olacaktır.

• M. RE END. NO: 317 YERALTI MAKİNE VE DONANIMLARI KLOZU

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel 

şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat altına alınan makinelere sel, seylap, 

toprak kayması ve kaya düşmesi, dehliz, galeri ve tünellerdeki çökmeler ve buna benzer nedenlerle ika 

olunacak ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Makinelerin terk edilmesi nedeniyle doğacak ziya ve hasarlar teminat haricidir.

• M. RE END. NO: 319 ENDÜSTRİYEL FIRIN VE KAZANLARDAKİ REFRAKTER MALZEME 

VE/VEYA TUĞLALARI KLOZU

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel 

şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat altına alınan makinelerdeki refrakter 
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malzeme ve tuğlalara tazmin edilebilir bir kaza sonucu ika olunacak ziya veya hasarlar teminat 

kapsamına dahildir. Tazmin edilebilir bir kaza sonucu hasarlanan parçalar için ödenecek tazminattan , 

hasar tarihinde saptanacak bir teknik amortisman oranı düşülecektir. Ancak, bu oran yıllık % 20'den az, 

toplamda ise % 80'den fazla olmayacaktır.

• M. RE END. NO: 320 YAĞ VE SOĞUTUCULAR KLOZU

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel 

şartlara tabi olmak kaydıyla, teminat kapsamına alınan makinelerde meydana gelecek temin edilebilir 

bir ziya veya hasar sonucunda söz konusu makinelerdeki "Yağ" ve "soğutucuların" kaybı,

-Yağ veya soğutucu için poliçede ayrı bir sigorta meblağının belirtilmesi ,

-Makinenin, imalatçı firma tarafından belirlenen ortalama ömrüne bağlı olarak veya hasar anında 

belirlenecek bir amortisman düşülmesi koşuluyla temin edecek şekilde genişletilmiştir.

• M. RE END. NO: 331 ELEKTRİK MOTORLARI, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖR 

BOBİNLERİNİN SARILMASI SONUCU AMORTİSMAN DEĞER FARKI AYARLAMALARI 

TEMİNATITaraflar, işbu poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak 

şartıyla, aşağıdaki düzenlemelerin poliçe teminatı kapsamına alınmasını kararlaştırmışlardır. Elektrik 

motorlarında oluşacak kısmi hasarlar sonucu ve tamirat sırasında bobinlerin yeniden sarılması ve 

lehimlerin yenilenmesi halinde ödenecek tazminat hesabında "eski yerine yeni" esasına göre hasar 

öncesi kullanım süresindeki her yıl için en az %5 en çok toplamda tazminat tutarının %60'ını aşmayacak 

oranda amortisman indirimi yapılacaktır.

• M. RE END. NO: 332 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA (GAZ VE DİZEL) TAMİRAT SONUCU 

AMORTİSMAN UYGULAMALARI TEMİNATI

Taraflar, işbu poliçede ve zeyilnamelerinde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla , 

aşağıdaki düzenlemelerin poliçe teminatı kapsamına alınmasını kararlaştırmışlardır.

Hasar gören silindir yatakları, kafaları, piston ve aksesuarı, tamir takımları için ödenecek tazminat 

hesabında yılda %10 kararlaştırılacak yıllık amortisman indirimi yapılacaktır.

• M. RE END. NO: 343 ELEKTRİK MOTORLARI BAKIM TEMİNATI (İKİ KUTUPLU MOTORLARDA 

750 kW VE 4 KUTUPLU MOTORLARDA 1000 kW ÜZERİNDEKİ MOTORLAR İÇİN)Taraflar, işbu 

poliçede ve zeyilnamelerinde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla poliçeye ekli listede 

pozisyonları itibariyle belirlenmiş olan elektrik motorları bakım teminatının aşağıdaki koşullara bağlı 

olarak uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır. Sigorta ettiren, giderini kendi karşılamak ve sigortacının 

bir temsilcisini şirket hesabına önceden haber vererek iş yerinde bulunmasını sağlamak kaydıyla , 

elektrik motorlarını, 8000 çalışma saati veya 500 çalıştırma sonunda veya son bakım işlemini izleyen en 

az 2000 saat sonunda tamamen parçalarına ayırarak bakımını bir uzmana yaptırmakla, ayrıca bakım 

işlemi sonucu hazırlanacak ekspertiz raporunu sigorta poliçesinin başlangıç tarihine bakılmaksızın 

sigorta şirketine vermekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin, bakım ve ekspertiz süresinin uzatılması 

yolundaki talepleri, sigortacı tarafından, riski ağırlaştıran bir neden olarak algılanmadığı hallerde kabul 

edilir. Sigorta ettirenin bu zeyilname hükümlerine uymaması halinde, sigortacının sorumluluğu, ekspertiz 

yapılsaydı önlenmesi olası kabul edilen hasarlar açısından ortadan kalkar.

• M. RE END. NO: 344 BUHAR, SU VE GAZ TÜRBİNLERİ İLE TURBO-JENERATÖR GRUPLARI 
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BAKIM TEMİNATITaraflar, işbu poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli 

kalmak şartıyla bakım teminatının aşağıdaki koşullara bağlı olarak uygulanacağı konusunda 

anlaşmışlardır. Sigorta ettiren, sigortacının bir temsilcisini şirket hesabına, önceden haber vererek iş 

yerinde bulunmasını sağlamak kaydıyla ve giderlerini kendi karşılayarak:

a) Çoğunlukla sürekli tam yük altında çalışan ve imalatçı tarafından modern teknolojiye göre düzenlenmiş 

işletim ve denetim tablolarından izlenerek sürekli kontrol edilebilen ve poliçeye ekli listede 

pozisyonlarına göre belirtilmiş olan buhar türbinleri ile turbo jeneratör guruplarının en az 4 yılda bir kere,

b) Yukarıdaki kategoriye girmeyen ve listede pozisyonlarına göre belirtilmiş buhar türbinleri ve turbo 

jeneratör guruplarının en az 3 yılda bir kere,

c) Su türbinlerinin ve turbo jeneratör guruplarının üretici firma kayıtlarında yer aldığı sıklıkta ve en az her 2 

yılda bir kere,

d) Gaz türbinleri ve gazla çalışan turbo jeneratör guruplarında, üretici firma önerilerine uygun sıklıkta , 

bakım ve ekspertizlerini yaptırmakla yükümlüdür.

Sigorta ettiren, turbo jeneratör guruplarının çalışmasında alışılmışın dışında farklılaşmalar saptadığında 

sigortacıya bildirimde bulunacak ve taraflar alınacak önlem ve yapılacak işlem konularında ortaklaşa 

hareket edeceklerdir. A'dan D'ye kadar maddelerde belirlenmiş olan sürelerin aşılmış olması sırasında, 

makinelerin tazminat kapsamına giren bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu hasarlanmaları halinde , 

sigortacının sorumluluğu sadece ekstra tamirat bedelini karşılamaktan ibarettir. Jeneratör ve türbinlerin 

sökülmesi ve tekrar toplanması giderleri, bu işlemlerin esasen bakım ve ekspertiz sırasında, sigortalı 

tarafından karşılanması zorunlu giderlerden olması nedeniyle tazminat kapsamına girmez. Sigorta 

ettirenin bu zeyilname hükümlerine uymaması halinde, sigortacının sorumluluğu, ekspertiz yapılsaydı 

önlenmesi olası kabul edilen hasarlar açısından ortadan kalkar.

• M. RE END. NO: 391 SİGORTALI MAKİNELER ELEKTRONİK AKSAMI BAKIM İŞLERİ 

TEMİNATI ÖZEL ŞARTITaraflar, işbu poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen 

geçerli kalmak kaydıyla, sigortalı makinelerin elektronik aksamının bakım işleri giderlerinin teminat harici 

olduğunu kararlaştırmışlardır.

Bu klozda adı geçen bakım işleri tanımlaması aşağıdaki işlemleri kapsar:

*Güvenlik testleri

*Hasar önleyici bakım işleri

*Makine aksamının normal işletim sırasında veya yaşlanmadan dolayı (uzun kullanım) örneğin tamirat, 

parça değişimleri, makine aksamı ve parça gruplarının sökülüp takılması sırasında oluşan hasarların 

giderilme işlemleri.

• EKSPER ATAMA NOTU

Sigorta 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.

• HASAR ÖNLEME MASRAFLARI

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

• KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Sigortacınıza vermiş olduğunuz özel nitelikte kişisel 

veriler de dahil olmak üzere tüm verileriniz poliçeniz kapsamında ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için 
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işlenecek ve hizmet alınan, işbirliği yapılan kurum, kuruluş ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir . 

Kanunun 11. maddesi uyarınca; bilgi talep etme, verilerinizin kimlerle paylaşıldığını öğrenme , 

düzeltilmesini veya silinmesini talep etme haklarınız saklıdır. Detaylı bilgiye www.eurekosigorta.com.tr 

web sitesinden ulaşabilirsiniz.

• SİBER SALDIRI 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.

• 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 Kanununun 31/A ve 31/B maddeleri hükmü saklıdır.

• 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 dolayl?? her türlü zararlar ve kayıplar iş bu poliçenin teminat kapsamı 

dışındadır.

• Bu poliçe sigortalının beyanına istinaden düzenlenmiştir.

DOĞUŞ GRUBU 2020-2021 DÖNEMİ WORDING ŞARTLARI GEÇERLİDİR.
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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 9.0861 (Poliçenin düzenlendiği tarihdeki döviz kuru)

SİGORTALI ACENTE KAŞE VE İMZA ALANI EUREKO SİGORTA A.Ş.
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