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AMASYA ŞEKER SI A.Ş. 
EMTEA ABONMAN YANGIN 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 Firmalar, Tedarikçiler 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 

 

EMTEA ABONMAN YANGIN SİGORTASI 

TEMİNAT BEDEL / LİMİT 

YANGIN EMTEA 119.920.000,00 TL 

DEPREM MUHTEVİYAT 119.920.000,00 TL 

GLKHHKNH-TERÖR 119.920.000,00 TL 

EK TEMİNATLAR 119.920.000,00 TL 

SEL VE SU BASKINI 119.920.000,00 TL 

HIRSIZLIK 119.920.000,00 TL 

KIZIŞMA 119.920.000,00 TL 

DON TEMİNATI 119.920.000,00 TL 

ABONMAN BRÜT PRİM: 
 

 

* Yangın ve Yangın Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesinde sağlanan tüm teminat, ek teminat, teminat genişletmeleri ve 

muafiyetler Emtea Abonman Yangın Sigorta Poliçesi için de geçerlidir. 

EMTEA ABONMAN YANGIN SİGORTASI AÇIKLAMALARI: 

ABONMAN KLOZU:Yukarıda belirtilen riziko adresinde yer alan fabrika sahası açık ve kapalı alanlarda, silolarda, 

kantarda ve araç üzerinde yer alan, sigortalının faaliyet konusu ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul-mamul madde, 

mamul şeker, kristal şeker, şeker pancarı tohumu, şeker pancarı, pancar küspesi, melas, işletme malzemesi, makine yedek 

parçaları, kömür, fuel oil, özel kalorifer yakıtı, ambalaj malzemesi ve burada zikredilmeyen bilumum ticari emtea işbu 

poliçe teminatına dahildir. 

Bu poliçe ile teminat altına alınan emtea, Abonman Klozu esasları çerçevesinde sigorta kapsamına alınmıştır. 

Azami Sigorta bedelinin %40`ına isabet eden prim peşin olarak tahakkuk ettirilmiş olup, Sigortalı gerçekleşen 1 aylık 

emtea mevcutlarını Sigortacıya ay sonundan itibaren 45 gün içinde vermek zorundadır. Sigortacı bu mevcutların peşin 

olarak tahakkuk ettirilen farkı kadar ilave primi zeyilname ile ayrıca tahakkuk ettirecektir. 

       3.Şahıs malları fason gönderilen ya da fason üretim için gelen emtealar emtea sigorta bedeli içinde ve teminata dahildir. 

        İşbu poliçede yazılı riziko adresinde bulunan ve tutarı toplam sigorta bedeli içerisinde yer alan AMASYA ŞEKER 

FABRİKASI A.Ş.’ye fatura edilerek satışı gerçekleşmiş emtea da sigorta teminatına dahildir. 

Don Teminatı; İş bu poliçe ile verilen teminatlara ek olarak (fabrika sahası açık, kapalı alanlarında ve silolarda 

bulunan pancar emteası, pancar küspesi ile bilumum yarı mamul ve mamul şeker emteası ile her türlü ticari emtea dahil) 

Don Teminatı 1.000.000-TL limit ile verilmiştir. 

Her bir Don hasarında, minimum 75.000-TL olmak üzere hasarın %25’i nispetinde muafiyet uygulanacaktır. 

NOT: Don Teminatı kar kaybı sigortalarında teminat haricidir. 

• Kızışma Teminatı; İş bu poliçe ile verilen teminatlara ek olarak (fabrika sahası açık, kapalı alanlarında ve Silolarda 

bulunan pancar emteası, pancar küspesi ile bilumum yarı mamul ve mamul şeker emteası ile her türlü ticari emtea dahil) 

Kızışma Teminatı 1.000.000-TL limit ile verilmiştir. 

• Her bir Kızışma hasarında, minimum 75.000-TL olmak üzere hasarın %25’i nispetinde muafiyet uygulanacaktır. 

NOT: Kızışma Teminatı kar kaybı sigortalarında teminat haricidir. 

İSTİSNALAR    : 
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1. Pancar emteasının beklemesinden kaynaklanan her türlü netice hasarları teminat haricidir. 

2. Pancar emteasının beklemesinden dolayı kendi kendini besleme özelliğinden kaynaklanan; verimlilik, değer kaybı, 

kalite gibi sonuç hasarları teminat haricidir. 

KIZIŞMA HASARLARI’ndan; malın kendi kendine yanması, çürümesi ve imhası ve/veya hayvan yemi olarak 

kullanılması anlaşılacaktır. 

Sigortalı işyerinde ısıtma, soğutma sistemlerini besleme amaçlı bulunabilecek her türlü lpg, lng vb. bunun gibi 

tanklar ve içerilerindeki emtea, emtea bedelinin içerisinde olması kaydı ile iş bu poliçe teminatı dahilindedir. 

Emtea + Sarf malzemesi Sigortaları Açıklaması: 

İşbu poliçede isimleri ve adresleri yazılı; AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.’ye ait; riziko adresinde bulunan tüm 

binalarda ve/veya depolarda ve/veya soğuk hava depolarında, tesislerin açık ve/veya kapalı alanlarında, silolarda, kantar 

sahasında, ürün işleme ve şeker üretiminin yapıldığı tüm ünite, sistem ve kanallarda, sundurma altlarında, ve/veya tesis 

sahasında  sigortalıya, 3.şahıslara, üreticilere, müşterilere ait araç üzerinde (Kamyon, Traktör, Kantar, Rampa, Lift, Her 

türlü Nakil ve İşleme Ünitesi ile Kanalları, Tır, Tanker vb.) gerek sigortalılara gerekse sigortacının sigortalamakla 

yükümlü olduğu 3. şahıslara ve/veya üreticilere ve/veya müşterilere ait bulunan ve/veya bulunabilecek olan; her nevi 

hammaddeler, yarı mamul ve/veya mamul emtealar, şeker, şeker pancarı tohumu, şeker pancarı, pancar küspesi, melas, 

işletme malzemesi, makine yedek parçaları, kömür, fuel oil her nevi ambalaj malzemeleri, yardımcı maddeler, yardımcı 

malzemeler, işletme malzemeleri, kalıplar, modeller, katı, sıvı, gaz yakıtlar, yedek parçalar, her nevi promosyon 

malzemeleri, şirket sahiplerine, hissedarlarına, yöneticilerine ve çalışanlara, misafirlere, 3.şahıslara, üreticilere, 

müşterilere ve günlük çalışmalar için riziko adresinde bulunanlara ait kişisel eşyalar ile; AMASYA ŞEKER FABRİKASI 

A.Ş.’ye ait firmaların her birinin ayrı ayrı ticari faaliyetleri ve konuları ile ilgili burada sureti hususiyetle zikredilmeyen 

bilumum ticari emtea işbu poliçe kapsamına dahildir. 

Emtea Sigortaları Açıklaması: 

İşbu poliçede; Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Grup Şirketleri ve/veya İştiraklerine ait; tüm Binalarda ve/veya Depolarda 

Tesislerin açık veya kapalı alanlarında, Sundurma altlarında, ve/veya Tesis sahasında araç üzerinde (Kamyon, Tır, Tanker 

vb.) gerek Sigortalılara gerekse 3.Şahıslara ait bulunan ve/veya bulunabilecek olan; fiktifte ve/veya millileşmiş olarak 

bulunan ve/veya bulunabilecek olan; Her nevi hammaddeler, yarı mamul ve/veya mamul hammaddeler her nevi ambalaj 

malzemeleri, yardımcı maddeler, yardımcı malzemeler, işletme malzemeleri, kalıplar, modeller, katı, sıvı, gaz yakıtlar, 

yedek parçalar burada sureti hususiyetle zikredilmeyen bilumum ticari emtea işbu poliçe kapsamına dahildir. 

NOT-1) Emtealar yukarıda belirtilen riziko adreslerinde bilatefrik bulunabilecektir.  

NOT-2) Fiktif depolar teminata dahil olup sigorta bedeli belirlenirken fiktif depolar için millileştirilmiş bedel üzerinden 

düşünüldüğünden bir hasar olması durumda millileştirilmiş değer üzerinden tazminat ödenecektir.  

NOT-3) Kızışma, kekleşme, don, topaklaşma, taşlaşma yukarıda belirtinen limit ve muafiyetler çerçevesinde teminata dahildir. 

NOT-4) Sigortalıya ait emtea yangın sigortası genel şartlarının A.2 (sigorta bedelinin kapsamı) maddesinde yer alan emtea 

ile ilgili bütün değerler, alınış tarihi itibarîyle ve ticaretin örf ve adetlerine göre, sigorta bedeli ve sigorta teminatına dahildir. 

NOT-5) Müşterinin bildirmeyi sehven unuttuğu yeni riziko adresleri sigorta bedelinin %10 ile teminat altına alınmıştır. 

NOT-6) Forklift, traktör, benzeri araç ve taşıtların işletme içerisindeki faaliyetleri esnasında (açık ve kapalı sahalarda) 

çarpma, vurma, düşürme ve diğer sebeplerle sigortalı değerlerde meydana getireceği zarar ve ziyanlar teminata dahildir. 

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

ataması yapmayacaklardır. 

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. 

✓ 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. 


