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Mavi Dalga Yat Sigortası Hakkında
2-Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13, Altunizade 34662 İstanbul
Adresinde faaliyet gösteren Allianz Sigorta A.Ş., Yat
Sigortacınızdır.

.
Sizin ve teknenizde görevli kişilerin sebep olduğu üçüncü
şahıslara karşı yasal sorumluluk riskleri( yasal masraflar
dahil olmak üzere mala gelecek zararlar,ölüm ve
yaralanmalar),Allianz tekne poliçesi ile, poliçenizde yazılı
limitler çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır.

Poliçe Dökümanı Hakkında
Bu döküman, poliçeyi alma aşamasında ve sonrasında
size karar vermek ve poliçe şartlarını anlamak hususunda
yardımcı olacaktır.Bu sayede ;



3-Tekne personeli Ferdi Kaza

Bu sigortanın ihtiyaçlarınızı karşılayıp
karşılamadığını ; ve
Diğer sigorta ürünleri ile karşılaştırıldığında
farklarını

Teknede görevli personel (bir sosyal güvenlik kurumuna
bağlı olmak kaydı ile) poliçede belirtilen limit ve şartlar ile
Ferdi Kaza Genel şartları çerçevesinde ölüm/sürekli
sakatlık ve tedavi giderleri için sigortalanmıştır.

görebileceksiniz.

Eğer birden fazla kişi sigortalı ise, her bir sigortalı için
ödenecek tutar, bu bölüm altında ödenebilecek toplam
tutarın sigortalı sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır.

Sigorta ile ilgili bu dökümanı mevcut sigorta kapsamını ve
şartları anlamak için mutlaka okumanızı öneririz.Bu
dökümanda yer alan bilgiler, genel teminat ve şartların
özeti niteliği taşımaktadır.

Lütfen hasar anında teminat detayları için yukarıda
bahsedilen bölümlerin içeriklerini inceleyiniz.

Hazırlanış tarihi: 30/04/2012

Poliçenizin kapsadığı ve kapsam dışı tuttuğu
riskleri anladığınızdan emin olun
Mavi Dalga Yat Sigorta Poliçesi özellikleri ve
avantajları

.

Bu sigorta ekli Institute Yacht Clauses 1.1.85 ve
Institute Yacht Clauses ( Savaş & Grev) 1.1.85 klozları
çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

Teminatların limitleri,çeşitleri ve seviyelerinin potansiyel
kaybınızı kapsayacak uygunlukta olduğuna emin olmanız
gerekmektedir. Aksi durumda,hasar anında eksik sigorta
ile karşılaşabilir ve mağdur olabilirsiniz.

1-Teknenizde kaza sonucu meydana gelen
kayıp veya hasarlar

Bu sigorta ile herşey teminat kapsamında değildir.
Poliçenizde yazılı limitler ve şartlar geçerlidir. Bu sebeple
de poliçeniz ve ekinde size verilen diğer dökümanları
dikkatlice okumanız teminatlarımızı ve sınırlamaları
anlayabilmeniz için önemlidir.

Kaza sonucu meydana gelen hasar ve kayıplar, yangın
ve/veya infilak ile hırsızlık riskleri poliçenizde belirtilen
sigorta bedeli ve limitler çerçevesinde poliçe kapsamı
dahilindedir.İlaveten, olta takımları ile su kayağı
ekipmanları,dalış malzemeleri ve diğer kişisel eşyalar yine
poliçenizde yazılı alt limitler çerçevesinde teminata dahil
edilmiştir.

Özellikle neyin istisna olduğunu anladığınızdan emin
olun. Her uygulanan teminat belirli istisnalar içerir.
.
Poliçenizin tabi olduğu “Türk Tekne Poliçesi Genel
Şartları”, “Allianz Tekne Poliçesi Özel Şartları “ ve “ Hasar
Koşulları” na uyumlu hareket etmeniz teminatın geçerliliği
açısından önemlidir.
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Genel İstisnalar
Bu istisnalar poliçedeki tüm bölümler için geçerlidir.

Sefer Sahası
Seyrüsefer Sahası dışında gerçekleşen tüm hasarlar
teminat haricidir.

Tekne Kondisyon
Sigortalı teknenin denize elverişsizliği ve/veya yeterli
bakım ve onarımın yapılmaması nedeni ile ortaya çıkacak
hertürlü hasar;

Su kayağı
Ticari Kullanım

Sigortacınınız bilgi ve onayı bulunmaksızın sigortalı
teknenin su kayağı amacı ile kullanılması neticesinde
meydana gelebilecek hertürlü hasar;

Sigotalı teknenin özel kullanım haricindeki her türlü ticari
kullanımı (charter,bareboat charter ya da ödül amaçlı)
sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat haricidir.

Koruma
Görevli Personel
Aşağıdaki maddelerde belirtilen istisna durumlar
neticesinde sigortalı tekneye verilebilecek / gelebilecek
hasarlar;

Sigortalı tekne ve diğer eşyanın gerekli koruma önlemleri
alınmamış güvenliği bulunmayan bir alanda
bulundurulması neticesinde meydana gelebilecek hertürlü
hasar;

Yeterli ehliyete sahip olmayan kişi/kişilerce
kullanım

Hile



Yeterli tecrübeye sahip olmayan mürettebat
tarafından kullanım

Sigortalının ve/veya sigortalının temsilcilerinin yapacağı
gerçek dışı hasar talepleri;



Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındaki kişiler
tarafından kullanım



Kasıtlı kötü niyet
Yarış
Sigortacının bilgisi ve onayı olmadan Sigortalı tekneniz ile
katılacağınız yarış ve hız denemelerinde teknenize
gelecek zararlar

Yıpranma ve Aşınma
Aşınma ve yıpranma kalıp ve bozulma, haşarat,
korozyon, elektroliz veya zati kusurun neden olduğu
hasar ve kayıplar

Kirlilik
Poliçede teminat altına alınan riskler haricinde meydana
gelebilecek hertürlü çevre kirliliği ve radyoaktif kirlenme
hasarları

Sigortalının ve/veya temsilcilerinin kasti, kötü niyetli
hareketleri sonucunda ortaya çıkabilecek hertürlü hasar;
.

Yasadışı kullanım
Sigortalı teknenin kanun dışı amaç ile kullanılması
durumunda meydana gelebilecek hertürlü hasar;

Hız
Sigortalı teknenin poliçede belirtilen hız limitinin üzerinde
kullanılması neticesinde meydana gelebilecek hertürlü
hasar.

Page 2 of 4

Hasar Koşulları
Bu bölümde belirtilen koşullar poliçenizin tüm bölümleri
için geçerlidir.

Hasar ihbarı
Herhangi bir kaza,3.şahıslara verilen
zarar,kaza,ölüm,yaralanma ve/veya işbu poliçe
tahtında ödenebilir olduğunu düşündüğünüz bir
hasarın gerçekleşmesi durumunda lütfen bize
aşağıda bahsedilen numaradan ulaşarak hasar
ihbarında bulununuz.

Tam Ziya
Eğer size teknenizin tamamen ziya’ı halinde tüm tekne
bedeli için ödeme yapılmış ise,tekne hurdasının mülkiyeti
Sigortacıya geçer.Sovtaj değerlendirmesi tamamen
Sigortacının tasarrufundadır.

Muafiyet
Hasar ihbar ve Allianz Yat Asistans Hizmetleri için
lütfen 444 45 46 numaralı telefonu arayınız.

Sigortacınız beher hasarda, Poliçeniz üzerinde yazılı
muafiyet tutarı kadar olan hasardan muaftır.Aynı olay
ve/veya kazaya bağlı olarak ortaya çıkan hasarlar TEK
hasar olarak değerlendirilmektedir.
Hasar tazminatı tarafınıza ilgili muafiyet tutarı hasardan
düşüldükten sonra ödenecektir.

Saklanması zorunlu evrak ve kayıtlar
Kaybınızı belgelemek için lütfen aşağıda belirtilen
evrakları muhafaza ediniz ve talep edildiğininde Hasar
Departmanımıza ulaştırınız :


Yatın mülkiyetı ve satışı ile ilgili yasal belgeler ve
yat üzerinde bulunan ve sigortalanan diğer eşya
ve donanım ile ilgili belgeler;



Yatınızın ve yatınız ile ilgili teknik donanımın
servis/bakım onarım kayıtları



Yaşanan kayıp ve hasar bedelinin belirlenmesi
amaçlı gerekli fatura ve evraklar

Hasar anında Sigortalımızdan beklediklerimiz
Hasar anında,hasarınızın en etkin şekilde tazmini için
gerekli gördüğümüz evrakların ve hasar detaylarının
ivedilikle tarafımıza iletilmesi önem taşımaktadır.
Tazmin ettiğimiz meblağın hasardan sorumlu 3.şahıslar
tarafından tazmin edilmesini talep edebilir ve/veya sizin
sebebiyet verdiğiniz bir kazada üçüncü şahıslara
vereceğiniz zararlarda sizin adınıza haklarınızı korumayı
üstlenebiliriz. Sizin adınıza gerekli yasal prosedürün
takibi,anlaşma ve mutabık kaldığımız yasal sorumluluk
tazminatının ödenmesi sürecini yürütebiliriz.
Sebep olduğunuz hasar ile ilgili tarafınıza ulaşan herhangi
bir yasal tebliğ ya da bildirimde lütfen ivedilikle bizi
durumdan haberdar ediniz.

Allianz Sigorta Hasar departmanının onayı
olmadan, lütfen;






3.şahıslara karşı kusur,hata ve/veya sorumluluk
kabulünde bulunmayınız ;
Herhangi bir pazarlık, ödeme taahhüdü ya da
uzlaşma için 3.şahıslarla anlaşma yapmayınız ya
da teklifte bulunmayınız ;
Onarım için onay vermeyiniz; ve
Herhangi bir iddiayı savunmayınız.

Yukarıda bahsedilen koşulların yerine getirilmemesi
halinde Sigortacının hasar ödeme yükümlülüğünden
kurtulabileceğini unutmayınız.

Rücu Hakkı
İş bu poliçe tahtında ödenebilecek hasarlarda, ödenen
hasarı, hasardan sorumlu 3.şahıslardan sizin adınıza
hareket ederek talep ve/veya tazmin etme hakkımız
olduğunu belirtiriz.

Tekneniz Tam Ziya olur ise ;
Eğer tekneniz tam ziya olur ise
;
 Poliçenin kalan taksitleri ödenecek hasar
meblağından düşülecektir ve;
 Poliçenin kullanılmayan dönemi için prim iadesi
yapılmayacaktır.
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Diğer Önemli Bilgiler
Sigortalının Beyan Yükümlülüğü

İletişim

Poliçenizin tanzim aşamasında;
 Rizikoyu ve buna bağlı olarak poliçe tanzim
etme,sigorta koşullarını belirleme gibi
kararlarımızı etkileyebilecek bildiğiniz veya
bilinmesi olağan olan durumlardan Sigortacınızı
mutlaka haberdar etmelisiniz. Bu yükümlülük
poliçe yenileme ve vade uzatmaları için de
geçerlidir.

Poliçeniz hakkında daha fazla bilgi almak
istiyorsanız,poliçe kopyanıza ihtiyacınız var ise veya ilave
sorularınız olması halinde bize aşağıdaki numaralardan
ulaşabilirsiniz.
Allianz Sigorta A.Ş.
Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13
Altunizade 34662 İstanbul
Tel: +90 (0)216 556 66 66
Faks: +90 0)216 556 67 77
www.allianz.com.tr

İlgili Dökümanlar
Teminat detaylarını daha iyi anlamak için,poliçeniz ile
birlikte size verilen, aşağıda isimleri yazılı dökümanları
lütfen okuyunuz
Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları
Enstitü Yat Klozu 1.11.95
Enstitü Yat Klozu (Harp&Grev) 1.1.95
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
Enstitü Makina Hasarları Genişletme Klozu
Yat Asistans hizmetleri dökümanı
Kişisel Eşyalar Klozu

Şikayetiniz Olması Durumunda
Tarih: 30/04/2012
Servis ve hizmetlerimizden memnun değilseniz lütfen
aşağıdaki numaradan bize ulaşın.Size çözüm
üretmekten mutluluk duyacağız.
Müşteri Hizmetleri- Allianz Çözüm Hattı
Tel: 444 45 46
Faks: (0216) 556 67 77
info@allianz.com.tr
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