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AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
NAKLİYAT EMTEA YURTİÇİ BLOK ABONMAN 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 Müdürlükleri

FAALİYET KONUSU

:Kristal Şeker İmalatı

NAKLİYAT EMTEA YURTİÇİ BLOK ABONMAN SİGORTASI
ARAÇ BAŞINA MAX.

: 100.000 TL

YILLIK SEVKİYAT LİMİTİ : 2.500.000 TL
BRÜT PRİM

:

NAKLİYAT EMTEA YURTİÇİ BLOK ABONMAN SİGORTASI AÇIKLAMALARI:
Sigorta Konusu
: Sigortalının; Muhtelif Araçlarla ,Yurt içinde Sevk Edeceği Her Nevi Gıda,Bakliyat,Şeker,Ambalaj Malzemesi,
Fab. Ait Yakıt, Kömür, Makine ve İştigal Konusu Tüm Alım-Satım Malzemelerinin Depo’dan–Depo’ya Nakliyat Sigortasıdır.

Sefer :Amasya Fabrika ve Bölge md.lerinin yurt içi sevkiyatları.
Emtea Çeşitleri
:Her türlü hammadde, yarı mamul-mamul madde, mamul şeker, kristal şeker, şeker pancarı tohumu,
şeker pancarı, pancar küspesi, melas, işletme malzemesi, makine ve makine yedek parçaları, kömür, fuel oil, özel kalorifer
yakıtı, ambalaj malzemesi ve burada zikredilmeyen bilumum vb. ticari emtea
Sigorta Teminatı :Türk Emtia Sigortası Genel Şartları
Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları
Karayolu sevkiyatlarında;
Institute Cargo Clauses “A” 1.1.82 (karayolu taşımacılığına uygulanabilir hükümleri geçerlidir.)
Institute Aır Cargo Clauses “A” 1.1.82 .
Institute Cargo Clauses “A” 1.1.82 CL.252 (denizyolu -demiryolu taşımacılığına uygulanabilir hükümleri geçerlidir.)
Institute Strikes Clauses (Cargo) C.256 1.1.82
Institute War Clauses (Cargo) CL.255 1.1.82
Institute Strikes Clauses (Air Cargo) CL.260 1.1.82.
Institute War Clauses (Air Cargo) CL.258 1.1.82.
-Cargo Termination of Storage in Transit Clause
-Nuclear Energy Risks Exclusion Clause (marine) (amended 1 st January 1989)-LSW 274 (9/1995)
-War and Strikes Risks Termination Clause
-Cyber Risk Exclusion Clause
-Institute Cyber Attack Exclusion Clause
-Institute Cyber Attack Exclusion Clause CL.380 10.11.03
-Electronic Data Endorsement B (NMA2915)
-Nakliyat sigortası genel şartları 4a + 4b Dahil.
-Her türlü Eksiklik,Kızışma,Kekleşme,Taşlaşma,Terleme,Topaklaşma,Bozulma ve Ambar Buğusu riskleri dahildir.
-Böceklenme Malın Kendi Bünyesinden Kaynaklanan Haller Hariç Olmak Üzere Teminata Dahildir.
-Yükleme,Boşaltma,Aktarma teminata dahildir.
-Teminat Satıcı Depo’dan – Alıcı Depo’ya Kadar Geçerlidir. War Cancellation Clause (Cargo)
-Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause CL.370 10.11.03
-Electronic Data Recognition Exclusion Clause
-Asbest sebebiyle oluşacak her türlü hasar teminat haricidir.
Teminat Limitleri : Araç başına max.
: 100.000,00TL.
Yıllık sevkiyat limiti : 2.500.000,00TL.
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Sigorta Süresi
: 1 YIL. (Saat: 12:00)
Özel Şartlar: Aşağıdaki hususlar sigorta teminatına dahildir.
: Ana taşımanın birer parçası olan başlangıç ve bitiş sevkiyatları
: Her türlü aktarmalar.
NOTLAR :
1)İşbu poliçede, sigortalı gerçekleştireceği sevkiyatların detaylarını ayrıca sigortacıya bildirmekle yükümlü değildir.
2)Sigortalı, vade sonunda gerçekleşmiş olan yıllık sevkiyat toplamını sigortacıya bildirecek olup gerçekleşen sevkıyat
toplamının poliçe yıllık limitinin üzerinde kalması halinde aradaki fark için poliçe fiyatı üzerinden ek prim tahakkuk
ettirilecektir. Gerçekleşen rakamın yılık limitin altında kalması durumunda herhangi bir prim iadesi yapılmayacaktır.
3)Karayolu (feribotla taşımalar dahil), demiryolu, havayolu, denizyolu ve/veya birbirlerinin devamı niteliği taşıyan her türlü
sevkiyat teminata dahildir.
4)Taşıyıcı aracın,konaklama ve/veya herhangi bir amaçla kısa süreleri,beklemeleri esnasında konaklama yerinin
otoparkı,ışıklandırılmış,24 saat güvenlikli ve/veya bekçili,emniyetli ve daimi gözetim altında bulunan kontrollü park
mahalleri haricinde herhangi başka bir alana (sürücüsünün evinin önüne ve /veya güvenlikli olmayan benzer
lokasyonlara)park edilmesi halinde,sigorta konusu emtianın şöför denetimi ve kontrolü olmadan araçta bırakılması sonucu
oluşabilecek hırsızlık olaylarına bağlı ziya ve hasarlar teminat haricidir.
5)Sigortalının bizzat kendisinin, ve/veya kanuni temsilcisinin ve/veya istihdam ettiği kişilerin hilesi, kasdi veya ağır
kusurunun sebep olduğu poliçe kapsamına giren hasar veya ziyalar teminat haricidir.
6)Aracın mücbir sebeplerle park etmesi gereken durumlarda sürücünün araçta alınması gerekli tüm güvenlik önlemlerini
almamasından kaynaklanan hırsızlık olaylarına bağlı ziya ve hasarlar teminat haricidir.
7)Sigortalının bizzat kendisinin ve/veya istihdam ettiği kişilerin yaptığı taşımalarda araç şoförünün alkol, uyuşturucu alarak
ve/veya ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmasından dolayı oluşabilecek hasar ve zıyalarla ilgili tazminat talepleri
teminat haricidir.
8)Ölçüm farklılıkları ve hatalarından dolayı meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan teminat haricidir.
9)Kullanılmış (ikinci el) olan veya tamirat, bakım, onarım, revizyon, iade amacıyla sevkiyatı gerçekleştirilen her türlü emtea
teminata dahildir.
10)Taşımaların tüzel, özel ve kendi araçları (Otomobil-Minibus Dahil) ile taşımaları teminata dahildir.
11)Kiralık araçlar, 3.şahıs araçları ve taşeron firmaların taşıma için kiraladıkları araçlar teminata dahildir.
12)Feribot taşıması sırasında, feribotta bulunan araçtaki emtea teminata dahildir.
13)Sigortalının Kendine ait veya Kiraladığı Araçlarda hiçbir şekilde Rucü İşlemi Uygulanmaz.
14)Nakliyat Sigortası Genel Şartları 4a-4b –Her Türlü Eksiklik, Kızışma, Kekleşme, Topaklaşma Bozulma, Taşlaşma,
Terleme ve Ambar Buğusu Teminata dahildir.,
15)Böceklenme Malın Kendi Bünyesinden Kaynaklanan Haller Hariç Olmak Üzere Teminata Dahildir.
16)Yükleme-Boşaltma ve Tüm Aktarmalar Teminata Dahildir.
17)İşbu Abonman poliçesi kapsamında bulunan sevkiyatlarda,Teminat Satıcı’nın Depo’sundan – Alıcının Deposuna kadar
geçerlidir.(ilk Yükleme yerinden –Son Boşaltma yerine kadar)
Aşağıdaki haller I.C.C.(A) VE TÜRK NAKLİYAT EMTEA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI GENEL İSTİSNALARI olup her
halükarda teminat haricidir.

a.Sigortalının kasti hareketlerine atfedilen ziya, hasar ve masraflar,
b.Sigortalı emteanın olağan akması, ağırlık ve hacminde olağan kayıp ve emteanın olağan aşınma ve yıpranması,
c.Sigortalı emteanın ambalajlama ve hazırlanmasındaki uygunsuzluğun sebep olacağı ziya, hasar ve masraflar(ambalajlama;
eğer istifleme sigortanın başlamasından önce veya sigortalı ya da adamlarınca yapılmış ise, bir yük sandığı (container) veya
liftvan taşıt kasası içine yapılan istiflemeyi de kapsar.),
d.Sigortalı emteanın gizli kusuru veya niteliğinin sebep olduğu ziya, hasar veya masraflar,
e.Herhangi bir kişi veya kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı emteaya veya herhangi bir parçasına bilerek zarar verme veya
yok etme,
f.Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme veya benzeri reaksiyon veya radyoaktif güç veya madde kullanan
herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan ziya, hasar ve masraflar,
g.Kur ve rayiç farkları veya faiz kayıpları,
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h.Asbest sebebiyle oluşacak hasarlar,
i.Teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminatı, kârdan mahrumiyet,
j.Malların zati ayıbına izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler,
AÇIKLAMALAR :
İş bu sigorta teminatı malların taşınmak üzere depo veya istif yerini terk ettiği anda başlar, taşımanın olağan yolu boyunca
devam eder ve malın yerine teslimi ile son bulur.
Zararı önleme veya azaltma amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve taşıyıcılara, yükün saklanmak ya da korunmak
üzere bırakıldığı diğer kişilere veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını
sağlamak sigortalı, onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.
Sigorta şirketi, bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak yapılan bütün masrafları, bu sigorta
kapsamında tazmin edilebilen herhangi bir zarara ek olarak sigortalıya öder.
Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi korumak, saklamak ya da iyileştirmek için aldıkları önlemler bir haktan
vazgeçme ya da bırakmanın kabulü veya taraflardan birinin haklarını başka bir şekilde zarara uğratmak olarak sayılmaz.
Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur.
Sigortalı hasar halinde hasar nedeninin doğru saptanması açısından hasarı öğrenir öğrenmez sigortacıya bildirecektir.
Emtealar taşıyıcıya teslim edilirken veya taşıyıcadan teslim alınırken herhangi bir hasar var ise bu husus teslim belgeleri
veya tutanak tutulmak suretıyle belgenecektir.Taşıyıcının veya temsilcisinin söz konusu belgelerde imzası olması
gerekmektedir.Hasar durumunda sigortalı,hasar tespiti ile ilgili olarak sigortacının talep edeceği konşimento,mal
faturası,gümrük tasdikli mal faturası,taşıma sözleşmesi,navlun faturası,hasarı görüntüleyen fotoğraf,kaza zaptı,muayene
zaptı, hasar tespit tutanağı vb.her türlü belge,bilgi, ve yardım sağlamakla mükellef olacaktır.Bu sorumluluk sigortacının rücu
hakkını araması halinde de geçerlidir.
Poliçe tanzim edildiği andan itibaren sigortalı işbu poliçeden kaynaklanan ve yukarda sayılan yükümlülükleri yerine
getirmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.
HASAR ÖDEMELERİ:
Prim ve Hasar Ödemeleri TL üzerinden yapılacaktır.
FESİH İŞLEMLERİ:
Sigortalı tarafından söz konusu sözleşme şartlarına aykırı davranılması halinde sigorta şirketi, 15(onbeş)gün evvelinden
yazı ile ihbar etmek suretıyle sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir.
Bu takdirde henüz ödenmemiş primlerle beyan edilmiş işlerin primlerinin ödenmesi şarttır. Sözleşmenin yukarıdaki
şartların yerine getirilmesi sebebiyle fesih halinde ise sigortalıya herhangi bir iade yapılmayacaktır.

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.
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