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AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
EMNİYETİ SUİSTİMAL 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

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI
TEMİNAT

BEDEL / LİMİT

Kişi Başı ve Yıllık Toplam
BRÜT PRİM:

1.000.000,00 TL

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI AÇIKLAMALARI:
SİGORTA KONUSU :
İş bu poliçe ile sigortalının riziko adresinde emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personellerinin (taşeronlar dahil)
sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine
geçirmek, elektronik ortam hilekarlığı, sanal ortam dolandırıcılığı, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile
bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı
yukarıda belirtilen limitler ve özel şartlar dahilinde teminat altınalır.
İş bu Wordingde yer alan sigorta konularını yukarıda yazılı bedeller/limitler ve/veya poliçede yazılı teminatlar
kapsamında ve/veya Türk Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile ilişik klozlar (Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının ek
sözleşme ile teminata dahil edilebilen Madde A.4 halleri de dahil olmak üzere) ve aşağıda yazılı özel şartlar ile kendi
katılım payları oranında teminat altına almışlardır.
MUAFİYETLER:
Herbir Emniyeti Suistimal hasarında ödenecek tazminat bedeli üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.
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.
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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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