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AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 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 Firmalar, Tedarikçiler ve/veya Adı Geçenlerin 

Yöneticileri ve/veyaÇalışanları 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 

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI 

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET 

TEMİNAT BEDEL / LİMİT 

Maddi-Manevi-Bedeni Ayrımsız 3.000.000,00 TL 

BRÜT PRİM: 
 

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI AÇIKLAMALARI: 

Sigortalının yukarıda adresi yazılı ve belirtilen faaliyet konusu nedeniyle üçüncü şahısların 3. Şahıs Mali 

Mesuliyet Sigortası Genel Şartları dahilinde meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayabilecekleri zararları poliçede 

belirtilen teminat limitleri dahilinde teminat altına alınmıştır. 

SİGORTA KONUSU   : 

İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın ve taşeronların mer'iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde,  

- Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,  

- Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede 

gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek 

zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete müteallik mevzuatı hükümleri 

dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.  

İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.  

İş bu poliçe ile sigorta şirket(ler)i, poliçede yer alan sigorta konularını yukarıda yazılı bedeller/limitler ve/veya poliçede 

yazılı teminatlar kapsamında ve/veya Türk Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ile ilişik klozlar 

(üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının aksine sözleşme ile teminata dahil edilebilen halleri de (Madde 

3B-1)  dahil olmak üzere) ve aşağıda yazılı özel şartlar ile kendi katılım payları oranında teminat altına almışlardır. 

TEMİNATIN KAPSAMI:  

İş bu poliçe ile 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması ve/veya maddi zarara uğraması, 

iş yerlerine, mağazalara, bürolara vs. gelen ziyaretçi üçüncü şahıslar ile çalışmaya gelen üçüncü şahıslara gelebilecek 

zararlar 3. şahıs mali mesuliyet sigortası genel şartlarınca teminata dahildir. 

Riziko adresine gelen müşteriler, tedarikçiler, mağaza çalışanları, stant görevlileri, tanıtım elemanları, 

plasiyerler, Sigortalı’nın akdi ilişki içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler, Riziko adresine gelen müşteriler  günlük 

bakım, tamir, temizlik vb. amaçlı ilgili rizikoya gelenler üçüncü şahıs olarak değerlendirilecek ve tazminat talepleri 3. 

Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında teminata dahildir. 

Reklam/Yönlendirme tabelalarından kaynaklanan sorumluluklar, reklam satış geliştirme, gösteri, halkla ilişkiler 

nedeniyle doğacak sorumluluklar 3. Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında teminata dahildir. 

Asansör Kazalarında 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk; 
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İşbu poliçe, riziko adresinde bulunan yürüyen merdiven, asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana 

gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara 

kadar temin eder. 

Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile 

avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, 

avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.  

3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatına maddi ve manevi ve bedeni tazminat talepleri ile tedavi masrafları dahil 

edilmiştir.  

        Herhangi bir hasar sonrası üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarından mağazalara tazminat ödemesi yapılırken; 

ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, eşya ve emtianın satış bedeli, bina, demirbaş, dekorasyon, makine 

tesisatın ise alış ve/veya imalat bedeli olacaktır. 

Otopark sorumluluk sigortası, hırsızlık sonucu sigortalının hukuki mesuliyeti de dahil, olaybaşı ve yıllık toplam 

(ayrımsız) 100.000 TL limit ile teminata dahil edilmiştir.  

       3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası içerisinde verilen otopark sorumluluk teminatına ilave olarak: Araç içindeki kişisel 

eşyalar olay başı 50.000 TL (%100), yıllık toplamda 150.000 TL (%100) limit ile teminata dahil edilmiştir. ( nakit ve 

kıymetli eşya ve evraklar hariç tutulmak üzere ) 

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası genel şartları aksine sözleşme ile verilebilen teminatlar da dahildir.  

       Riziko adresinde sigortalının veya sigortalı namına çalışan taşeronlara ait forklift, vinç, traktör ve temizlik, çöp 

toplama ve yük kaldırma, itme, sarkıtma, asma, taşıma amaçlı kullanılan araçların, makine ve/veya taşıtların işletme 

içerisindeki faaliyetleri esnasında (açık ve kapalı sahalarda) çarpma, vurma, devrilme ve diğer sebeplerle üçüncü 

şahıslara verilecek zarar ve ziyan teminata dahildir. 

Arızi inşaat/montaj işleri sırasında meydana gelecek kazalardan dolayı sigortalıya yönelecek tazminat talepleri 3. 

Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası limiti dahilinde işbu poliçe teminatına dahildir.  

Kapı ve otopark bariyerlerinin çarpması sonucu meydana gelen hasarlar teminata dahildir 

Çapraz Sorumluluk Teminata dahildir. 

Gıda zehirlenmeleri teminata dahildir. 

Ekli üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası genel şartları’nın 3.B/1 ve 3.B/3 maddeleri hilafına 

sigortalının hukuki sorumluluğunun olması halinde bu teminat sel, su basması, dahili su, çığ, yer kayması, heyelan, 

elektrik çarpması, yangın, yıldırım, deprem, infilak, yakıt sızması, fırtına, cam kırılması, duman, sis, buhar, kar ağırlığı, 

yer kayması, hırsızlık, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj, yürüyen 

merdivenlerin, asansörlerin ve monte charge’ların sebep oldukları zararları da kapsar.  

NOT: Acil Tedavi Ve Özel Hastane Masrafları: Ulaşım, hastane, doktor, ilaç, tedavi ve tüm giderler teminata 

dahildir. Limit, olaybaşı 50.000 TL, yıllık toplam limit 250.000 TL. 

Acil Tedavi Masrafları dışındaki maddi ve manevi ve bedeni tazminat talepleri 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminat 

limiti ile teminata dahildir. 

Genel Şartlar gereği aksine sözleşme ile verilebilen teminatlar işbu poliçe teminatına dahildir. 

MUAFİYETLER:    

3. Şahıs Mali Mesuliyet hasarlarında, her bir hasarda minimum 1.000 TL(%100) olmak üzere hasarın %10 u 

oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. 

Otopark Sorumluluk (hırsızlık dahil) ve araç içi kişisel eşyaların çalınması teminatında beher hasarda minimum 1.500 

TL (%100) olmak üzere hasarın %10 u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. 

İSTİSNALAR : 

*Sigortalının Mesleki sorumluluğundan kaynaklanan tazminat talepleri,  

*Asbest, 

*Emniyeti Suistimal hasarları, 

*Her türlü Çevre Kirliliği hasarı, 

*Dolaylı hasarlar,  

*Ceza ve Örnek niteliğindeki her türlü hasar, 

*Finansal Kayıplar, 

*Ürün sorumluluk, 

*Sözleşmesel sorumluluk 
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✓ 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. 


