
AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş                                                                                        Ek No: 5 

1 

 

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

ELEKTRONİK CİHAZ 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 

 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI 

TEMİNAT BEDEL / LİMİT 

E. CİHAZ  1.278.950,00 TL 

TAŞINABİLİR E.CİHAZ 221.050,00 TL 

DEPREM 1.500.000,00 TL 

GLKHH TERÖR 1.500.000,00 TL 

BRÜT PRİM: 
 

 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI AÇIKLAMALARI: 

SİGORTA KONUSU :Sigortalının yukarıda yazılı riziko adresinde mevcut tüm makine-tesisat-cihaz ve özel şartlarda 

belirtilen diğer detaylar. 

TEMİNATIN KAPSAMI:İş bu poliçe ile sigorta şirket(ler)i poliçede yer alan sigorta konularını/cihazları yukarıda yazılı 

bedeller/limitler ve/veya poliçede yazılı teminatlar kapsamında ve/veya Türk Elekronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ile 

ilişik klozlar (Elektronik Cihaz 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. 

KLOZLAR : 

Kloz 001 – Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör Ve Sabotaj Özel Şartı 

Kloz 006 – Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret Ve Zamları Özel Şartı,  

Limit; Beher Hasarın %10’u İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Poliçe Süresi Boyunca Toplam 500.000 TL 

Kloz 007 – Uçakla Taşıma Ek Giderleri Özel Şartı,  

Limit; Beher Hasarın %10’u İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Poliçe Süresi Boyunca Toplam 500.000 TL 

Kloz 503 – Hırsızlık Teminatı Özel Şartı 

Kloz 504 – Seyyar Ve Taşınabilir Cihazlar Özel Şartı 

Kloz 505 – Deprem Teminatı Özel Şartı 

Her bir cihaz  ve makine sigorta bedeline, cihaz ve makinelerin çalışmasında kullanılan programlar da dahildir. 

Herhangi bir tazminat hesabında program/cihaz ayrımı yapılmaksızın sigorta bedeli baz alınacaktır. Programlar için 

ödenecek tazminat, mevcut back-up disketlerinden tekrar yüklenmesi veya bu mümkün değilse piyasadan temin edilmesi 

için yapılacak masraflar işbu poliçe teminatına dahildir.  

Yeni alınacak cihazlar 30 gün süreyle otomatik teminat altındadır. 

Tesis bünyesinde yer alan açık ve kapalı alanlarda bulunan tüm cihazlar teminata dahildir. 

             Genel Şartlar gereği aksine sözleşme ile verilebilen teminatlar işbu poliçe teminatına dahildir. 
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MUAFİYETLER  : Deprem teminatı, Deprem sigortası %100 sigorta bedelinin %20’sinin sigortalı üzerinde kalması 

ve meydana hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde 

yapılmıştır. Deprem teminatı ile ilgili her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet 

uygulanacaktır.  

Grev Lokavt Kargaşalık, Halk hareketleri ve Kötü niyetli hareketler (terör dahil) Grev Lokavt Kargaşalık, Halk 

hareketleri ve Kötü niyetli hareketler (terör dahil)  sigortası %100 sigorta bedelinin %20’sinin sigortalı üzerinde 

kalması ve meydana gelen hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta 

şeklinde yapılmıştır. Grev Lokavt Kargaşalık, Halk hareketleri ve Kötü niyetli hareketler (terör dahil)  teminatı ile ilgili 

her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.  

Her bir seylap hasarında bina, sabit tesisat ve dekorasyon, emtea, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat 

gruplarının her biri için ayrı ayrı sigorta bedeli üzerinden %2 muafiyet uygulanacak olup toplam muafiyet azami 

50.000.-Euro ile sınırlı olacaktır.  

Her bir olayda, Hasarın % 10’u minimum 350.-TL tenzili muafiyet uygulanır. 

Seyyar ve taşınabilir cihazlar için, fiziksel darbe ve hırsızlık hasarlarında hasarın % 25’i oranında tenzili 

muafiyet uygulanır. 

Seyyar ve taşınabilir cihazların diğer hasarlarında hasarın % 10’u minimum 350.-TL tenzili muafiyet uygulanır. 

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

ödenmesinde öncelikli olarak PC poliçe şartlarının geçerli olacağını taraflar peşinen kabul ve taahhüt ederler.  

MUTABAKAT NOTU: Sigortalı/Sigorta Ettiren/İşletmeciye ait elektronik cihazlar, tesisatlar, sistemler sigorta 

şirketlerince tayin edilen ve görevlendirilen eksperlerce; riziko yerinde (mahallinde) yaptırılan çalışmalar sonucu; tüm 

sabit yatırımlar, yeni ikame değerine göre tespit edilmiş rapora bağlanmıştır. 

İşbu yeni ikame değerine göre hazırlanmış olan mutabakatlı kıymet takdir raporu; bir hasar vukuunda tazminatın 

tespitinde tarafların (sigortalılar ve sigorta şirketleri), kayıtsız, şartsız itiraz götürmez sigorta değeri olduğunu; 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. 


