
ELEKTRONİK CİHAZ 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 : 31/12/2021 - 31/12/2022

Poliçe No : 98184926

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 : 1 / 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

30******40DOĞUŞ CENTER MASLAKYÖNETİCİLİĞ 

İ

4981446Sigorta Ettiren

30******40DOĞUŞ CENTER MASLAKYÖNETİCİLİĞ 

İ

4981446Prim Ödeyen

SİGORTA KONUSU

Müh. Sektör Detayı BINA SABIT EKIPMAN 

VE TESISAT

Sabit Cihaz Deprem 

Fiyatı (Binde)

1,9  

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

1 MERKEZ SARIYER / İSTANBUL

Adres Kodu  2099224582 

PRİM

Toplam Net Prim 628,35 €

     Sabit Cihaz Deprem 618,57 €

Gider Vergisi 31,41 €

659,76 € Poliçe Toplam Brüt Prim

TutarÖdeme Tarihi

30/04/2022 98,96 €

31/05/2022 98,96 €

30/06/2022 98,98 €

ÖDEME PLANI

Ödeme Tarihi Tutar

31/01/2022 164,94 €

28/02/2022 98,96 €

31/03/2022 98,96 €

• 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 Müşteri İletişim Merkezi'nden talep edebilir veya 

www..eurekosigorta.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

TEMİNATLAR

TEMİNAT CİNSİ TEMİNAT BEDELİ

Sabit Elektronik Cihaz 325.564,81 €

Deprem Sabit Cihaz 325.564,81 €

TEMİNAT CİNSİ TEMİNAT BEDELİ
GLKHHKNH 325.564,81 €

Terör 325.564,81 €

GENEL ŞARTLAR

İşbu poliçe ile verilen teminatlar, elektronik cihaz, hırsızlık sigortası s??zleşmesinin 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

• KLOZ 3C - DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI MÜŞTEREK SİGORTA VE 

MUAFİYET KLOZUDeprem ve yanardağ püskürmesi sigortası, %100 sigorta bedelinin %20'si 

Sigortalı, %80'i Sigortacı 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, sigorta bedeli üzerinden en az %2 

oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından 

sorumludur. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılması kusuşunda 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.

• ELEKTRONİK CİHAZ TEMİNATI MUAFİYET KLOZU- 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. (Deprem teminatı seçilmiş poliçeler için 

geçerlidir)

- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör hasarlarında; teminatın 

%20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile her bir hasarda sigorta bedeli üzerinden (sigortacının sorumlu 
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olduğu kısım) %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. (GLKHHKNH+Terör teminatı seçilmiş 

poliçeler için geçerlidir)

- Taşınabilir cihazlar için;

Tam ziya veya hırsızlık hasarlarında cihaz bedelinin %25'i diğer hasarlarda beher hasar bedelinin %10'u 

asgari 100 USD tenzili muafiyet uygulanacaktır. (Taşınabilir cihaz teminatı seçilmiş poliçeler için 

geçerlidir)

- Diğer tüm hasarlarda; her bir hasarda cihaz başına asgari 100 USD olmak kaydı ile ödenecek 

tazminat tutarının %10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

• ELEKTRONİK CİHAZ TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR- İşbu teminat elektronik cihaz sigortası Türk 

genel şartları ve ekli Munich Re elektronik cihaz sigortası klozları esaslarınca geçerli olacaktır.

- Hasarlı parçanın piyasadan temin edilememesi, cihazların kullanılmaz hale gelmesi halinde, hasarlı 

parçanın muadili bedeli tazmin edilecektir.

- Elektronik cihaz sigortalarında sigorta bedeli, yeniye göre ikame bedeli olmalıdır. Yeniye göre ikame 

bedeli, bir cihazın yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek, aynı kapasiteye sahip yeni model cihazın satın 

alınma bedelidir. Eksik sigorta riskiyle karşılaşmamak için, cihazlar yeniye göre ikame bedelinden 

sigorta ettirilmelidir. Aksi durumda hasar anında eksik sigorta uygulanacaktır.

- Bakım sözleşmesi garantisi klozu; sigortalı cihazların periyodik bakımlarına ilişkin, sigorta süresi 

boyunca yürürlükte olacak "bakım sözleşmesi"nin bulunması gerekmektedir. İlgili bakım masrafları 

teminat haricidir.

- 15 yaşından büyük cihazlar teminat haricidir.

- Hırsızlık teminatı hırsızlık sigortaları Türk genel şartları esaslarınca geçerlidir .

- Her türlü yazılım programları teminat haricidir.

- Her türlü prototip makine-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.

- Taşınabilir cihazlarda kaybolma, aşırma hasarları teminat haricidir.

- Elektronik Cihaz 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 cihazın üreticisi tarafından kullanım kitapçığında belirlenen miktardan daha fazla yük ile 

yüklenmesi ve/veya kapasitesinin üzerinde çalıştırılması ve/veya zorlanması ve/veya süre çalıştırılması 

sonucu oluşacak her türlü hasar teminat haricidir.

- Cihaz 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 
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hasar meblağı hiçbir halde poliçede yer alan her bir makine için belirtilen teminat miktarını aşamaz.

- Tesiste bulunan tüm makinelerin 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.

- 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: 538 YÜKSEK VOLTAJ VE YILDIRIM KORUMA AKSAMLARI ÖN ŞARTI

Bu kloz ile, işbu poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak kaydıyla , 

sigortacıların, yüksek ve voltaj ve yıldırımdan kaynaklanan elektronik ekipman, bilgi ortamı ve artan 

çalışma masrafı hasarlarında yalnızca ilgili elektronik ekipmanın yüksek voltaj ve yıldırımdan korunma 

aksam ve alarmları ile donatılmış olması ve bunların, elektronik cihaz ve aksamların üreticilerinin 

tavsiyelerine uygun olarak kurulum ve bakım işlemlerinin yürütülüyor olmaları şartına bağlı olarak 

sigortalıya tazminat ödeyecekleri kararlaştırılmıştır.

Yüksek voltaj ve yıldırım koruma aksamları ile alarm sistemlerinin;

*Üretici yada tedarikçi firma tarafından görevlendirilecek kalifiye personel tarafından düzenli olarak 

bakımları yapılıyor olmalıdır.

*Eğitimli personelin denetim ve gözetimi altında tutuluyor olmalıdır.

*Otomatik kapanmayı olanaklı kılacak, elektronik ekipmanın gereksinimlerine ve üreticinin tavsiyelerine 

uygun bir aksam ile donatılmış olmalıdır.

• M. RE END. NO: 591 BAKIM İŞLERI TEMINATI ÖZEL ŞARTITaraflar, işbu poliçede ve ekli 

zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen geçerli kalmak kaydıyla, sigortalı elektronik cihazların 

bakım işleri giderlerinin teminat harici olduğunu kararlaştırmışlardır.

Bu klozda adı geçen bakım işleri tanımlaması aşağıdaki işlemleri kapsar:

*Güvenlik testleri

*Hasar önleyici bakım işleri

*Elektronik cihazların normal işletim sırasında veya yaşlanmadan dolayı (uzun kullanım) örneğin tamirat, 

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

giderilme işlemleri.

• EKSPER ATAMA NOTU

Sigorta eksperinin sigorta ettiren, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler 

tarafından tayin edilmesi halinde eksper ücreti, sigorta ettiren, sigortalı veya sigorta sözleşmesinden 

menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.

• HASAR ÖNLEME MASRAFLARI

Rizikonun gerçekleşmesi veya bu ihtimalin yüksek olduğu durumda 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 
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veriler de dahil olmak üzere tüm verileriniz poliçeniz kapsamında ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için 

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 her türlü maddi zararlar, bedeni (vefat/maluliyet /tedavi vb zararlar), iş kaybı, ticari 

kayıplar, sorumluluk ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararlar ve kayıplar iş 

bu poliçenin teminat kapsamı dışındadır.

• Bu poliçe sigortalının beyanına istinaden düzenlenmiştir.
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DOĞUŞ GRUBU 2021-2022 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 13.8259 (Poliçenin düzenlendiği tarihdeki döviz kuru)

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