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AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI 
SİGORTA ŞİRKETLERİ : 

 

ARACI KURUM  : 

 

SİGORALI   : Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. / Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.’ye Bağlı Çalışan Bütün 

Firmalar, Müteahhit, Taşeron ve Alt Taşeronlar, Ve/Veya Taşeronların Taşeronları, Aynı Zamanda Tek İş Yapan Taşeron 

Firmalar, Günlük İş Yapan Firmalar, Bakım ve Servis Hizmeti Veren FirmalarTedarikçiler ve/veya Adı Geçenlerin 

Yöneticileri ve/veya Çalışanları ve/veya Yardımcı Şahıslar ve/veya Temsilcileri, Sigortalının 3.Şahıslarla Yaptığı 

Sözleşmelerde Yer Alan Menfaattarlar ve/veya Grup Şirketleri ve/veya İştirakleri. 

 

SİGORTALI VERGİ NO :0680044640 

 

RİZİKO ADRESLERİ :Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 Suluova/Amasya ve Bölge Müdürlükleri 

 

FAALİYET KONUSU :Kristal Şeker İmalatı 

 

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI 

 

İŞVEREN MALİ MESULİYET 

TEMİNAT BEDEL / LİMİT 

Kişi Başına Bedeni 500.000,00 TL 

Kaza Başına Bedeni 1.500.000,00 TL 

Yıllık Ücret 33.000.000,00 TL 

Çalışan Sayısı 742 KİŞİ 

BRÜT PRİM: 
 

 

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI AÇIKLAMALARI: 

SİGORTA KONUSU: 

İş bu poliçe bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi 

çalışanların (taşeron firma ve taşeron firma çalışanları, stajyerler dahil) yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında 

kendisinin veya çalışanların uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alınmıştır. 

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri 

tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında 

kalan tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan 

tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır. 

İş bu wordinde yer alan sigorta konularını yukarıda yazılı bedeller/limitler ve/veya poliçede yazılı teminatlar 

kapsamında ve/veya Türk İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile ilişik klozlar (İşveren Mali Mesuliyet 

Sigortası Genel Şartlarının aksine sözleşme ile teminata dahil edilebilen haller başlılık 2. numaralı maddesinin fıkraları da 

dahil olmak üzere) ve aşağıda yazılı özel şartlar ile kendi katılım payları oranında teminat altına almışlardır. 

TEMİNATIN KAPSAMI: 

İşbu poliçe ile sigortalının işyerinde çalıştırdığı sosyal sigortalar kanununa tabi işçilerin uğrayacakları iş kazaları 

sonucunda (taşeronlar dahil)işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeni ile işçiler veya onların hak sahipleri tarafından 

işverenden talep edilecek ve sosyal sigortalar kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri 

ile sosyal sigortalar kurumu tarafından iş kazalarından dolayı anılan rücu davaları sonucunda işverence ödenecek 

tazminatlar teminat altına alınmıştır. 

Personel ve işçiler ile taşeron firma personeli ve işçileri işverence sağlanan bir taşıtla işyerine getirilip  

götürülmeleri teminata dahildir. 

Personel ve işçiler ile taşeron firma personeli ve işçileri işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmeleri 

sırasında meydana gelen iş kazaları ve asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelecek iş kazaları dolayısıyla 

vaki olacak tazminat talepleri teminata dahildir. 

Sigortalıya ait tüm personelin T.C. sınırları dışında meydana gelen iş kazaları teminata dahildir. 
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Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri teminata dahildir. 

 

 

Meslek hastalıkları klozu: sigorta poliçesinin bitimini takip eden 2 yıl içinde hasar ihbarı yapılmadığı takdirde bu 

poliçeden doğan her türlü hasar T.T.K. 1420 maddesi gereğince 2 senelik zaman aşımına tabidir. 

Manevi tazminat talepleri teminata dahildir.   

İşletmedeki sosyal sigortalar kanununa tabi tüm çalışanlar teminat kapsamındadır. bu kapsama unutma, ihmal, 

atlama v.b. nedenlerle SGK'ya bildirilmemiş ancak işçi statüsündeki kişiler de dahildir. poliçenin teminat kapsamındaki 

hasarlar sonucunda oluşabilecek gecikme faizleri (mahkeme süresinin uzaması v.b. gibi nedenler)poliçede 

belirtilen limitler dahilinde teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Mahkeme gecikme faizleri teminata dahildir  

Personel ve işçiler ile taşeron firma personeli ve işçileri sigortalının veya taşeron firmanın yazılı ve şifai talimatı ile 

görevli olarak gerek şirket özel vasıtaları gerekse 3.şahıslara ait vasıtalar ile evleri ile işverenin iş yerleri veya evleri ve 

işverenin işyerleri ile başka mahaller arasında yapmış olduğu iş seyahatleri sırasında meydana gelen iş kazaları 

dolayısıyla vaki olacak tazminat talepleri teminata dahildir. 

 Sigortalının ve/veya taşeron firma sahiplerinin iş kazası nedeniyle yaralı için yapacağı her türlü özel hastane, 

doktor ve tedavi masrafları, ilaçlar işbu poliçe teminatına azami 500.000 TL limitle dahildir. (doktor ve/veya heyet 

raporuna bağlı olarak) 

Gıda zehirlenmeleri teminata dahildir.  

Arızi inşaat işleri teminata dahildir. 

İşveren mali mesuliyet genel şartları aksine sözleşme ile verilebilen teminatlar da dahildir. 

İşbu poliçe teminatları tüm taşeronlar ve taşeron çalışanları için de geçerlidir. Çalışan kişi sayısına ve işçilik 

ücretlerine taşeron çalışanları ve ücretleri dahil edilmiştir. 

✓ Herhangi bir hasar vukuunda iş bu poliçede yer alan tüm sigorta nev’i ve teminatlarından bir tazminat ödemesi 

yapıldığında, Amasya Şeker Fabrikası A.Ş Ve/Veya Kiralayanlar, Kiracılar Ve/Veya Amasya Şeker Fabrikası A.Ş 

Grup Şirketleri Ve/Veya Sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyeleri, Hissedarları, Ortakları, Yönetici Ve 

Çalışanları, Tüm Taşeronları Ve/Veya İştiraklerine herhangi bir rücu yapılmayacaktır. 

✓ İşbu poliçede sigorta teminatını sağlayan ve isimleri yukarıda yazılı sigortacıların biri veya birkaçı veya tümü 

tarafından; poliçenin feshedilmesi ve/veya poliçe şartlarında revizyona gidilmek istenmesi durumunda, sigortacı 

ve/veya sigortacılar, sigortalı ile aracı kurumun posta adreslerine 90 gün öncesinden yazılı olarak bildirimde 

bulunmakla yükümlüdür. 

✓ Herhangi bir hasar sonrası Aracı Kurum tarafından atanan ekspere taraflar bağlı kalacak ve yeni ya da ilave eksper 

ataması yapmayacaklardır. 

✓ İşbu poliçe bedel, prim ve fiyatlarını gösterir prim hesaplama tablosu poliçe ekinde yer almaktadır. Dönem içi zeyil 

tanzimlerinde ekli prim hesaplama tablosu esas alınacaktır. 

✓ İşbu poliçe genel şartları, özel şartlar ile sigortalının lehine değiştirilmiş olup; bir hasar vukuunda tazminatın 

ödenmesinde, sigortalı lehine geliştirilmiş olan işbu poliçe hükümlerinin geçerli olacağını taraflar peşinen kabul ve 

taahhüt ederler. 

✓ İşbu wording ve poliçeler Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabiidir. 

✓ İş bu poliçe ile sistem poliçeleri arasında uyuşmazlık olması halinde işbu poliçe geçerlidir. 

✓ Bu özel şartlarda yer almadığı halde plasman yapısında bulunan sigorta şirketlerinin sistem poliçeleri üzerinde yer 

alan teminat ve teminat limitini kısıtlayan tüm maddeler geçersizdir. 

 


