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Sigortalının Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi_____________________________________Sigortalının Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi        Sigortanın                                             __________                                             Sigortanın
DÜZCE ULUSLARARASI NN.VE                     Başlama Tarihi   : 01/05/2019
TİC A.Ş.                                     Bitiş   Tarihi   : 01/05/2020
KÜÇÜK SANAYİ SİT.                            Teklif  Tarihi   : 01/05/2019
AKINLAR MAH. . CAD.                          Düzenleme Tarihi : 03/05/2019
2616 SK SOK.                                            Saati : 08:43
MERKEZ/İSTANBUL                                          Yeri : İSTANBUL

Vergi Dairesi  : DÜZCE               Vergi Numarası : 3230053090

Bu Poliçenin Para Birimi: EUR 'dır. Kuru:       6,68510

                                     Net Prim      :          18.000,00
                                     Gider Vergisi :             900,00
                                     Brüt Prim     :                                     Brüt Prim     :          18.900,00

Tahmini Brüt Ciro : 4.000.000,00 EUR

Ayarlama Fiyatı   : % 0,45

Asgari Depo Primi : 18.900,00 EUR

Ödeme Planı       : 10 eşit taksit

Verilen fiyatlar asgari 4.000.000,00 EUR brüt CİRO üzerinden
TTK 1412 çerçevesinde yapılan beyana göre hazırlanmıştır.

Aşağıda kısaca SİGORTALI  diye anılan DÜZCE ULUSLARARASI NN.VE  TİC A.Ş.
ve ek sigortalılar;

DUZCE TRANS LLC - 423100414 - ASPINDZA REGION, VILLAGE MIRRASHKHANI GEORGIA

IP DUZCETRANS - 160015 - SHYMKENT CITY, KAZHYMUKAN ST 34
                REPUPLIC OF KAZAKHSTAN

TOO DUZCE TRANS - 160020 SHYMKENT CITY, MKR.YNTYMAK, PC. KOSHKAR-ATA, NO.922
                  REPUPLIC OF KAZAKHSTAN

ile, diğer taraftan aşağıda kısaca SİGORTA ŞİRKETİ diye anılan
HDİ Sigorta Anonim Şirketi arasında aşağıda yazılı özel şartlar çerçevesinde
karşılıklı müzakere ile iş bu sözleşme / poliçe düzenlenmiştir.
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Sigorta ettiren teklif tarihi itibarıyla brüt cirosunu sigorta şirketine
yazılı olarak bildirecektir.

Ayrıca sigorta ettiren, poliçe başlangıç tarihinden itibaren her üç ayda bir,
takip eden ayın sonunda sonunda gerçekleşen brüt ciro tutarlarını, yazılı
olarak bildirmek zorundadır.

Sigorta şirketi bir hasar halinde sigortalının cirosuna ilişkin mali
kayıtlarını talep etme, yerinde inceleme hakkına sahip olup işbu sözleşmenin
kurulması ile taraflar bu hususta mutabık kalmışlardır.

Sigorta ettirenin eksik bildirimde bulunduğunun tespiti halinde eksik sigorta
uygulanması veya ödeme yapılmış ise eksik sigorta oranında sigortalıya rücu
edeceği hususunda mutabık kalınmıştır.

Sigortacı, meydana gelebilecek olan hasarlar açısından herhangi bir zamanda
yapacağı değerlendirmeye dayanarak, teminat koşullarında veya prim bedelinde,
sigorta ettirene en az bir ay öncesinde yazılı olarak bildirilmesi koşulu ile
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Poliçe vade başlangıç tarihi itibarıyla öğlen saat 12.00 den itibaren meydana
gelen hasarları kapsar.

ANA TEMİNAT

1- İşbu sigorta poliçesinde, sigortalının, kendisine ait,  kendisinden
başkasıyla kira akdi olmayan kiralık araçlarla ve yazılı bir şekilde kısa
süreli ya da uzun süreli olarak seferlik üst taşıyıcı sıfatı ile ülkeden /
ülkeye, uluslararası KARA taşımasını taahhüt ettiği mallara gelebilecek
zararlar nedeniyle, yük sahibinden veya üst taşıyıcılar ya da sigortacılardan
gelecek rücu taleplerinde

2- Sigortalının üst taşıyıcı / komisyoncu / aracı / forwarder sıfatı ile
yazılı bir şekilde başkasına ait araçlarla taşımasını üstlendiği ülkeden /
ülkeye uluslararası KARA, HAVA, DENİZ, DEMİRYOLU taşımasını taahhüt ettiği
mallara gelebilecek zararlar nedeniyle, yük sahibinden veya üst taşıyıcılar
ya da sigortacılardan gelecek rücu taleplerinde

Poliçe limitleri, muafiyetleri ve kararlaştırılan poliçe şartları
çerçevesinde olaya uygulanacak TTK, CMR ve TBMM tarafından kabul edilerek
uygulamaya geçilmiş kara, hava, deniz ve demiryolu taşımasına ilişkin
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uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde sigortalıya yüklenen yasal
sorumluluk kapsamında hüküm ifade edecektir.

Teminat, malın taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre
hesaplanacaktır.

ANA TEMİNAT LİMİTLER

1.500.000,00 EUR   ( Hasar başına / olay başına yıllık toplam limit )

      750,00 EUR   ( Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

İşbu limitler hiçbir şekilde olaya uygulanacak yasal sorumluluk kapsamında
öngörülen nakliyecinin sorumlu olacağı üst sınır limitinin üzerinde ödeme
yapılacağı anlamına gelmez. Nakliyecinin kastı, ağır kusuru ve sözleşme ile
yasal sınırın üzerinde bir limitle taşımayı taahhüt ettiği mallara ilişkin
yasal üst sınır limitinin olayda uygulanmadığı hallerde hiçbir şekilde
sigorta şirketi tazminat ödemekle yükümlü değildir.

Frigo araçlar aşağıdaki şartlarla teminata dahildir.
Soğutma ve Havalandırma Aygıtlarında 24 Saatlik Arıza Klozu
Bozulma teminat haricidir. Ancak sadece taşıyıcı aracın soğutma ve/veya
havalandırma aygıtının aralıksız ve en az 24 saat veya daha fazla bir süre
arızalanması nedeniyle oluşan ısı farkı sonucu malların bozulmasını temin
eder.
Bu sigorta sözleşmesi, araçta soğutma tertibatının devamlı çalıştırıldığını
belgelemeye yarayan kayıt cihazının bulunması şartıyla aktedilmiştir. Aksi
halde, meydana gelebilecek hiçbir hasardan sigortacı sorumlu tutulamaz. Gerek
duyulduğunda ise bu cihazların kayıtlarının Sigortacıya ibrazı
istenebilecektir.
Kontrollü ısıda taşınması gereken emtia için malın hangi ısı seviyesinde
taşınması gerektiğinin ve taşıma süresinin hamule senedinde ve/veya taşıma
sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur.
Meydana gelecek zıya ve hasarlarda taşıma sözleşmesinde belirtilen bilgiler
esas alınacak ve spy (casus) cihazı ile gerekli kontroller yapılacaktır.
Malların uygun olmayan ısı seviyesinde taşındığının belirlenmesi halinde ısı
farklılığı (bozulma, donma vb.) sonucu meydana gelen hasarlar teminat
dışıdır.

EK TEMİNATLAR

Ek teminatlar ana teminatlara ilave olarak verilmiş olup ana teminata ilişkin
 S İ G O R T A L I S İ G O R T A L I                       H D I   S İ G O R T A  A . Ş .                                         H D I   S İ G O R T A  A . Ş .
                               METİN YILDIZ SİG.VE ARA.HİZ.LTD.ŞTİ

                                     LEVHA NO : T08519-FK2E
                                     TEL : 216 574 2431
GsETO81800                           FAX : 216 574 2434                    ./..



                         FREIGHT FORWARDER'S LIABILITY
                      NAKLİYAT ARACISI/KOMİSYONCUSUNUN
                      YASAL SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
                                 (F.F.L.)
                                 (DÖVİZLİ)

HDI KOLAY HAT : 0850 222 8 434

                                                              Sayfa:    4/21
Poliçe No : 410001022919-9  Acente No : 5818       Ürün No :  410
Tecdit No :  1              Müşteri No: 1000111631 Seri No :5818-2019-00023054

öngörülen tüm şartlar çerçevesinde geçerlidir.

YURTİÇİ SORUMLULUK

LİMİTLER
1.500.000,00 EUR   ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

      750,00 EUR   (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

1-Sigortalının uluslararası taşımanın ilgili mevzuata göre sonlanmasını
  müteakip yazılı olarak üstlendiği yük sahibine teslim amaçlı yurtiçi
  taşımaları
2-Sigortalının TTK hükümlerine göre taşımayı üstlendiği taşıma ve sevk
  irsaliyesi ile teslim aldığı Türkiye sınırları içerisindeki taşımalar

nedeni ile sadece yüke gelebilecek doğrudan zararları yukarıda belirtilen
limitler çerçevesinde sigortalının yasal sorumluluğuna düşen miktar
itibarıyla kapsar.

İSTİSNALAR
1-Ana teminata ilişkin olarak aşağıda belirtilen tüm teminat dışı haller
2-Hasar halinde usulüne uygun düzenlenmiş bir taşıma senedi ( Taşıma
  İrsaliyesi, Sevk İrsaliyesi, Konşimento ) sunulmaması halinde bu teminat
  geçerli olmayacaktır

DEPOCU SORUMLULUK

LİMİTLER
100.000,00 EUR   ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

    750,00 EUR   (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Sigortalının uluslararası taşımasını üstlendiği malları yük sahibinden teslim
aldığı andan teslim ettiği ana dek kendisine / başkasına ait depolarda
yükleme, boşaltma, aktarma esnasında yüke gelebilecek fiziki hasarlar teminat
altına alınmıştır.

İSTİSNALAR
1-Ana teminata ilişkin olarak aşağıda belirtilen tüm teminat dışı haller
2-Yükleme, boşaltma, aktarma işlemleri dışında meydana gelebilecek her türlü
  hırsızlık, eksilme, ıslanma, yangın, su baskını ve doğal afetler neticesi
  yüke verilebilecek zararlar
3-Hasar halinde usulüne uygun düzenlenmiş bir belge ile depoya giriş,
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  çıkışlarının ispatı halinde geçerli bir teminat olup aksi halde teminat
  geçerli olmayacaktır
4-Hasar halinde hasar mahali ve yükün fotoğrafının çekilip sigorta şirketine
  derhal ihbar yapılıp ekspertiz talep edilmemesinden dolayı gelebilecek
  talepler

MESLEKİ SORUMLULUK

LİMİTLER
50.000,00 EUR   ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

   750,00 EUR   (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat
sağlanmıştır.

İSTİSNALAR
1- Ana teminata ilişkin olarak aşağıda belirtilen tüm teminat dışı haller
2- İlgili genel şartlarda bahsi geçen istisnalar

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK
LİMİTLER
50.000,00 EUR   ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

   750,00 EUR   (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Sigortalının uluslararası taşımasını üstlendiği malları taşıma faaliyeti
esnasında akdi ilişki dışında Borçlar Kanununda tanımlanan haksız fiil
hükümleri gereği yük sahibi, alt ve üst taşeronlar, taşımacılar, sigortalının
istihdam ettiği kişiler haricindeki üçüncü şahıslara ve çevreye doğrudan
vereceği maddi zararlar teminat altına alınmıştır.

İSTİSNALAR
1-Ana teminata ilişkin olarak aşağıda belirtilen tüm teminat dışı haller
2-Aracın işletilmesine yönelik Karayolları Trafik Kanunu ve muadili olay
  yeri ülke kanunları gereğince işletene düşen ve zorunlu ihtiyari mali
  sorumluluk sigortası ile yeşil kart kapsamında kalan zararlar

HUKUKSAL KORUMA
LİMİTLER
5.000,00 EUR   ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

Sigortalıdan TTK, CMR ya da olaya uygulanacak konvansiyona göre sorumlu
 S İ G O R T A L I
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olamayacağı bir talepte bulunulduğu takdirde sigortacı haksız talebi
karşılamakla yükümlü olmayıp
aşağıda yazılı olan özel şartlar çerçevesinde poliçe teminatına giren bir
hadise ise iddiaları yapan kişi ile mevcut ihtilafın yasal yolla
çözümlenmesini isteyebilir. Sigortalı aleyhine T.C. sınırları içerisinde ya
da yurtdışında bir dava açıldığı hallerde derhal sigorta şirketine ihbar
edilmek kaydı ile sigortacı sigortalıdan, temin edeceği bir avukata vekalet
verilmesini talep edecek ve sigortalı, sigortacının göstereceği avukatı kabul
eder ise avukatlık ücreti ile dava masrafları Sigortacıya ait olacaktır.
Mahkemece taşıma ilişkisinden kaynaklanmayan bir sorumluluğa hükmedilmesi ya
da hadisenin bu poliçe teminatları çerçevesinde olmadığının tespit edilmesi
halinde tazminatı sigortalı ödemekle yükümlü olacak olup, sigortacı
sorumluluk taşımayacaktır. İş bu kloz ancak sigortacının göstereceği avukatın
ücreti ve dava masrafları için geçerli olup, sigorta şirketi onaylamadığı bir
avukatın ya da davanın masraflarından sorumlu değildir.

DİĞER EK TEMİNATLAR

Dolaylı hasarlar

Sigortalı bir riziko sonucu zarar görenin uğrayacağı dolaylı hasarlar
aşağıdaki limitlerle  teminata dahil edilmiştir.
100.000,00 EUR  ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

    750,00 EUR  (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Çekilemeyen yük
Sigortalının yükün çekilmesi için makul prosedürlerini takip etmiş olması
şartı ile, yalnızca mal alıcısının malı teslimat yerinde teslim alamamasından
kaynaklanan ekstra giderler teminata dahil edilmiştir.
Aşağıdaki unsurlar tazminat tutarından düşülür;
a- Yükün satışından elde edilen gelir,
b- Başka kişi veya kurumlardan tazmin edilebilecek masraflar,

50.000,00 EUR  ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

   750,00 EUR  (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Hata ve ihmale ilişkin yasal sorumluluk

Hatalı talimat, hatalı organizasyon ve paketleme sırasındaki yazım hataları
ile ihmal ya da unutmalardan doğabilecek yasal sorumluluklar teminat kapsamı
altındadır. Aşağıda belirtilen durumlar teminat kapsamı haricindedir;
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-Malın sahibi tarafından bizzat hatalı verilen talimatlar nedeniyle meydana
 gelebilecek olan zararlar,
-Sigortalının kendi operasyonel zararları,
-Malın sahibinin uğrayacağı finansal vb. dolaylı kayıplar.
Alt taşıyıcıların bu teminat paralelinde yük sahibine karşı sorumluluk
sigortaları olması gerekmektedir. Bu husus sigortalının, sigortacıya karşı
yerine getirmesi gereken öncelikli sorumluluğudur.

50.000,00 EUR  ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )

   750,00 EUR  (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Para cezaları ve harçlara ilişkin yasal sorumluluk

Aşağıda belirtilen durumlar dışında olan para cezaları ile resmi bir otorite
tarafından sigortalıya yüklenen harç, satış/tüketim vergisi vb masraflar
teminata dahildir.
- Gümrük tarafından kesilen cezalar
- Haksız rekabet dolayısıyla kesilen cezalar
- Her türlü kaçakçılık nedeniyle kesilen cezalar
- Çevreye verilecek zararlar nedeniyle kesilen cezalar
- Sigortalının sahip olduğu/kiraladığı taşıma ekipmanlarının yetersizliği
  nedeniyle kesilen cezalar
- Sigortalının taşıma öncesinde, sırasında veya sonrasında işleyişe bağlı
  olarak resmi beyanda bulunması veya temsili sıfatı ile maruz kalacağı
  cezalar
50.000,00 EUR  ( Hasar başına /  olay başına yıllık toplam limit )
    750,00 EUR  (  Hasar başına tenzili muafiyet / katılım payı )

Mal bedeli teslimde ödemeli taşımalar

CMR Konvansiyonunun 21.maddesi uyarınca, mal bedeli teslimde ödemeli
taşımalarda sigortacının tazminat yükümlülüğü olay başı ve yıllık azami
75.000,00 EUR ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir.

Yanlış yere teslim

Sigortalının taşıdığı emtianın yanlış yere teslim edilmesi hallerinde
sigortacının tazminat yükümlülüğü olay başı ve yıllık azami 50.000,00 EUR ile
sınırlıdır.

Hasarı azaltma, kurtarma giderleri
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İşbu poliçe, teminat altındaki bir hasarı azaltma, kurtarma giderlerini,
taşınan maldaki hasara göre makul ölçülerde olması kaydı ile teminat altına
alır.

Kusursuz Sorumluluk
Sigortalının kusurlu olmadığı veya kısmi kusurlu olduğu trafik kazalarında
tazminat zarar görene ödenir, kusurlu şahıs/kuruluşa rücu edilir.
Sigortalının böyle bir olayda sigortacının rücu haklarını koruması, gerekli
tüm girişimlerde bulunması, gerekli tüm evrakı temin etmesi teminatın
geçerliliği açısından şarttır.

Hırsızlık Açısından Cazip Mallar / Değerli Kargolar Teminatı

Aşağıda belirtilen emtianın taşınması ve/veya elleçlenmesi ve/veya depolaması
açısından sigortacının sahip olduğu mali mesuliyetin,vaka başına
75.000,00EUR tutarını geçmeyeceği hususu not ve kabul edilmektedir. Sigorta-
lının aşağıda belirtilen hususları tevsik edecek şekilde kendi taşeronunun
sigortacısından veya sigorta brokerinden yazılı izin almış olması kaydıyla;

a)Sigortalı nezdindeki akdi yükümlülükleri ve kendisi üzerinde geçerli
  zorunlu kanunlar kapsamında sigortalıya karşı sahip olduğu mali mesuliyet
  için sigortalıdır.
b)Söz konusu sigorta, bu sigorta kapsamında geçerli olan yukarıdaki mali
  mesuliyet limitlerinden daha az olmayan bir limite tabidir.
c)Söz konusu sigorta, kazanın tarihinden sonraki bir tarihte sona
  ermektedir.

Hırsızlık açısından cazip ürünleri / değerli kargoların kara yolu ile
taşınması ile ilgili olarak hırsızlık teminatın geçerli olması için aşağıdaki
şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

* Gün içerisindeki kısa süreli molalar, parklar için;
- Aracın, Karayolları tarafından özel olarak ayrılmış park alanlarına park
  edilmesi (yol üzerindeki cepler ve emniyet şeridi park alanı tanımına
  girmez),
- Aracın kilitlenmiş olması, anahtarının alınmış olması, tüm pencere, kapı
  vs.lerin kapatılmış olması
- Sürünün aracın yakın bir alanında bulunması.

* Geceli park ve/veya gün içerisindeki uzun konaklamalar için ise
- Kapalı, kilitli ve güvenli bir garaj/otopark tipi bir yerde veya 24 saat
  açık benzin istasyonlarında,
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  veya
- Aracın, Karayolları tarafından özel olarak ayrılmış park alanlarına park
  edilmesi (yol üzerindeki cepler ve emniyet şeridi park alanı tanımına
  girmez),
- Aracın kilitlenmiş olması, anahtarının alınmış olması, tüm pencere, kapı
  vs.lerin kapatılmış olması,
- Sürücünün araçta bulunması

Hırsızlık Açısından Cazip Mallar / Değerli Kargolar Teminatı Yük Cinsleri:
Poliçede istisna edilmemiş olan elektronik ürünler, fotoğraf makinesi, video
ve film kameraları veya cihazları, eğlence amaçlı elektronik cihazlar ve
telekomünikasyon cihazları

GEÇERLİLİK BÖLGESİ

Kara taşımalarında taşıma yapılan ülkelerden en az birinin C.M.R.
konvansiyonuna üye olması şarttır. Bunun dışında aşağıda istisna dışı olarak
belirtilen ülkeler dışında tüm dünyada geçerlidir.

Irak, Suriye ve Afganistan`a yapılacak taşımalar poliçe teminatı dışındadır.

Poliçe vade başlangıç ve tanzim tarihi tarihi itibarıyla öğlen saat 12.00 den
itibaren meydana gelen hasarları kapsar.

TEMİNAT DIŞI HALLER

Yukarıda verilen ana ve ek teminatlar açısından aşağıdaki haller dolayısıyla
meydana gelen zararlardan kaynaklanan talepler sigorta teminatının
dışındadır.

1)Sigortalının kendisinin, temsilcisinin, vekillerinin, şubelerinin, alt ve
  üst taşıyıcılarının, sürücü ve yardımcılarının, sigortalının yardımcı
  personelinin hileli, kasıtlı olarak veya ağır kusur sonucunda sebep
  oldukları hasar ve kayıplar,
2)Nakliyenin veya nakil aracının yük sahibine taahhüt edilenden başka olması
  veya gönderenin açık ve yazılı talimatı olmadıkça, emtianın uygun olmayan
  araçla taşınmasından kaynaklanan zararlar,
3)Emtianın her ne sebeple olursa olsun, gönderilen kişi yerine bir başka
  kişiye teslim edilmesi, bu maddeye bağlı olmak üzere, gerek gümrük, gerekse
  alıcı adına tanzim edilmiş sahte mühürler ile yapılacak işlemlerde sigorta
  şirketi teminat taşımaz. Ancak Hamule Senedi üzerindeki adresten farklı bir
  adrese teslim istenirse,
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- Bu değişikliğin bütün tarafların yazılı onayı ile olması şarttır.
- Adres değişikliğini isteyen taraf, yeni adresi, taşıyıcının merkez bürosuna
  yazılı bildirecektir.
- Taşıyıcı, bu değişikliği diğer taraflara (gönderici-alıcı-alt taşıyıcı vb.)
  yazılı olarak bildirecek ve yazılı onaylarını talep edecektir.
  Bu işlemlerin yapılmamış veya eksik yapılmış olması halinde, sigorta
  şirketi teminat taşımaz.
4)Her türlü gecikme hasarları,
5)Her türlü bedeni zararlar ve bunlardan doğan sorumluluklar,
6)Yetkili otoriteler tarafından tutulan zabıtla ispat edilen bir olay
  sonucunda olmadığı sürece teslimde fark edilen eksik teslimden kaynaklanan
  zararlar,
7)Yanlış beyanlar, ithalat, ihracat veya transit veyahut döviz giriş
  çıkışları ve gümrük ile ilgili hüküm ve kurallara aykırı hareketler sonucu
  oluşan zararlar ile kar kaybı, pazar kaybı, faiz kayıpları, kur farkları
  veya fiyat düşüşleri, kullanım veya işletmeden mahrumiyet, her ne ad
  altında olursa olsun reklamasyon gibi doğrudan doğruya emtiayı
  ilgilendirmeyen her türlü dolaylı zararlar.
8)Hükümet veya bir merci veya bir kuvvet tarafından müsadere, el koyma,
  nakliye süresini geciktirme, kontrol esnasında mala verilen zararlar,
9)Bazı mal çeşitlerinin, nitelikleri itibariyle aşınma, normal fire, çürüme,
  kuruma, oksidasyon, paslanma, fare, kurt veya diğer haşerelerin yapacağı
  tahribat, malın rengini, görünüşünü, bünyesini ve tadını etkileyen
  buharlaşma ve her türlü salgılar, ısı farkları ile malın kendi ayıbından
  kaynaklanan veya tabii mahiyetine ilişkin hasar ve kayıplar,
10)Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,
  çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın),iç savaş,ihtilal,isyan,ayaklan-
  ma, kamu otoritesinin tasarrufları (müsadere edilme veya el konulma), terk
  edilmiş bomba, mayın, torpido ve diğer terk edilmiş savaş silahları gibi
  sebeplerden kaynaklanan talepler ile doğal afetlerden kaynaklanan talepler,
11)Gasp, dolandırıcılık, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü
  niyetli hareketler, terör gibi olaylar ve bu olaylarla ilgili olarak alınan
  önlemlerden doğan hasarlara ilişkin tazminat talepleri,
12)Nükleer enerji nedeniyle veya nükleer emtia veya radyoaktif maddelerden
  kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı hasarlar,
13)Taşıyıcı aracın trafiğe veya yüke elverişli olmamasından, araçların
  bakımsızlığından kaynaklanan teknik arızalar sebebi ile meydana gelen
  hasarlar,
14)Herhangi bir hırsızlık, yangın veya trafik kazası halinde olay sonrasında
  yetkili mercilere derhal olayı tevsik eder bir zabıt tutturmak zorunlu
  olup, zabıt olmayan hasarlar teminat haricidir.
15)Sigortalının veya istihdam ettiği kişilerin koruması altındayken, nakil
  aracının denetimsiz bırakılması nedeniyle aracın ya da içindekilerin
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  çalınmasından kaynaklanan hasarlara ilişkin talepler,
16)Nakil aracının brandasının yırtık ve delik olması veya su geçirmezlik
  niteliğini kaybetmesinden dolayı taşınan emtiada meydana gelebilecek
  ıslanma hasarlarına ilişkin talepler,
17)Emtianın yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama veya hazırlanmasının
  neden olduğu kayıp ve hasarlar
18)Emtianın yük sahibi tarafından yanlış yükleme veya istiflenmesi sonucu
  oluşan hasarlara dayalı talepler,
19)Sahte plaka, motor, şasi numaralı araçlarla yapılan taşımalarda meydana
  gelen her türlü hasarlara ait talepler ve emniyet-i suistimal teminat
  dışındadır.
20)Mülteci, göçmen, ilticacı ve diğer faili meçhul kişilerin, nakliyeyi
  gerçekleştiren araca kaçak yollardan, nakliyecinin bilgisi dışında veya
  dahilinde binmesi neticesinde, taşınan emtiada meydana gelen her türlü
  hasar ve kayıplardan doğan tüm tazminat talepleri,
21)Çevre kirliliği sonucu sigortalıya yöneltilebilecek zararların haricinde
  sebebi ne olursa olsun her türlü cezalar, teminat akçeleri, sigortalıya
  yöneltilebilecek imha masrafı,
22)Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca
  yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması
  sırasında meydana gelen zararlar ile Karayolu Taşıma ve Trafik Kanunu'na
  göre yeterli sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından
  kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
23)Oto taşıyıcıları ile yapılan araç taşımaları, tanker, LPG
  ile ADR kapsamında yer alan taşımalar, tarifeli sefer yapmayan gemilerle
  (roro) yapılacak taşımalar,
24)Cep telefonu, IPAD ve benzeri, diz üstü bilgisayar (laptop), ev eşyası,
  canlı hayvan, cenaze taşımaları, motorlu araçlar, sanat eserleri, tablo ve
  antika eşyalardaki hasarlar,
25)Altın, platin veya gümüş gibi değerli madenler, mücevherat, değerli
  taşlar, kağıt para, menkul kıymetler, değerli kağıtlar, her türlü maketler,
  içki, sigara ve her türlü belge ve dokümanda meydana gelen hasarlar,
26)Uluslararası Konvansiyonlara göre sigortalının özel bir anlaşma ile
  sorumluluğu üstlendiği / arttırdığı anlaşmalardan kaynaklanan taleplerde
  ödenecek tazminatın, malın eksik brüt ağırlığının kilogramı başına 8.33 SDR
  (Özel Çekme Hakkı) hesap birimini aşan kısmı,
27)Sigortalının, deniz, hava, demiryolu taşımalarında kendisine ait ayrıca
  her ne ad altında olursa olsun uzun süreli kiraladığı nakil araçları
  teminat kapsamında olmayıp deniz, hava, demiryolu taşımalarında
  sigortacının rücu hakkı her zaman saklı olup aksi sözleşme ile
  kararlaştırılmış ise tazminat ödemesi yapılmayacaktır.
28)Kara taşımalarında kendi mülkiyetinde olmayan veya C2 yetki belgesi
  ekinde belirtilen öz mal ve kiralık vasıtalar dışında bir vasıta ile
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  yapılan taşımalarda, tali müteahhitleri, kiralık araç maliki, işletenleri
  ve şoförleri ile sair ilgili kişilere karşı sigortacının rücu
  haklarından feragati halinde işbu poliçe hüküm ifade etmeyecektir.
29)Enstitü Radyoaktif Kirlenme, Kimyasal, Biyolojik, Biyokimyasal ve
  Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu 10.11.2003 cl.370 (Zeyili Dahil)
  (Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological,Bio-chemical and
  Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10.11.2003 cl.370 inc.Endorsement)
30)Nükleer Enerji Rizikoları İstisna Klozu NMA 1975 A (1994) (Nuclear Energy
  Risks Exclusion Clause Worldwide Excluding USA and Canada
  NMA 1975 A (1994))
31)Sızıntı ve Kirlenme İstisna Klozu (01.01.1987) (Seepage and Pollution
  Exclusion Clause (1.1.1987))

SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA
BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Sigortacı, bu sözleşmeyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortalının beyanı ile
teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı sorulara verdiği
cevaplara dayanarak yapmıştır. Sigortalı, rizikonun değerlendirilmesini
etkileyebilecek bütün ayrıntıları, kendiliğinden sigorta şirketine iletmek
zorundadır. Bu yükümlülük, sigorta şirketi veya temsilcisi tarafından bu
ayrıntıların bilindiği kabul edilse bile mevcuttur.
Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortalının her türlü örtbas etme, hile,
yanlış beyan ve kasıtlı davrandığı haller anlaşıldığı takdirde sigortacı,
riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır.

SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA VE SİGORTA
SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SONUÇLARI:
Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve
eklerinde belirtilen haller değişir ise veya sigortalı, rizikoda bir
ağırlaşmaya meydan verirse, sigorta şirketi, artık gelecekte sözleşme ile
bağlı değildir. Bununla birlikte, şayet rizikodaki ağırlaşma, sigortalının
marifeti ile olmamışsa, ağırlaşmadan haberdar olur olmaz, durumu sigorta
şirketine bildirmekle mükelleftir; aksi halde sigorta teminatı, rizikonun
ağırlaştığı andan itibaren sona erer.
Sigortalı taşınmak üzere teslim alınan malları kontrol etmekle yükümlü olup,
hasarlı olabileceği şüphesini uyandıran durumlarda, bu hususa ilişkin taşıma
senedine şerh konulacaktır.

Sigortalının iş bu poliçede yer alan bildirim şekillerine uyması bu poliçe
için zorunlu olup, aksi halde sigorta şirketi hiçbir şekilde sorumluluk
taşımayacaktır.
Yüklü araç park halindeyken veya emtia geçici bir süre için depolanmışken
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sigortalı, emtia ve aracın en iyi şekilde güvenliğini sağlamak için gerekli
olan tüm önlemleri almakla sorumludur.
Yüklü nakil aracının duraklaması hallerinde, sigortalı aracın ve emtianın
güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için bütün önlemleri almakla yükümlüdür.
Taşıyıcı, aracın tüm seyahat güzergahı boyunca nizami bir biçimde ve sürekli
olarak gözetim altında bulundurulmasını sağlamakla yükümlü olup, bu şarta
özellikle aracın dinlenmek için verilen molalar ile bekleme sürelerinde park
edilmesi sırasında uyulması zorunludur.
Taşıt yüklü halde iken onarım/bakım yaptırılmaması esas olup aksi halde
onarım/bakım amacıyla bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek zararlar işbu
poliçe kapsamında karşılanmayacaktır.

RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki
hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.
Sigortalı, haberdar olduğu bütün hasarları veya kendisine yönelen tazminat
taleplerini, gecikmeksizin sigorta şirketine bildirmekle, hasarın
ayrıntılarını tespit etmede ve haksız talepleri reddetmede yardımcı olmakla
ve şirketin talimatlarına uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede hasar halinde
derhal sigorta şirketine ihbarda bulunulacak ve bu ihbarla beraber alıcının
imzaladığı taşıma senedi veya fotokopisi ile zararın tahmini miktarını
belirtir yazılı bir bildirimi sunulacaktır.
Sigortalı, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması
için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer
alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve
incelemelere izin vermek, sigorta şirketine hasarı ihbar ederek ekspertiz
yapma imkanı sağlamakla yükümlüdür.
Ayrıca, sigortalı, hasar halinde, malların kurtarılması ve muhafazası
hususunda sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini
almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği
kadar uymak zorundadır. Bu hususlar için sigorta şirketi dilerse bizzat
müdahalede bulunabilir.
Hasar halinde, taşıyıcı, hasarın artmaması için gerekli her türlü tedbiri
alacak ve sigortalı değilmişçesine, üçüncü kişiler nezdinde her türlü itirazı
yapacak ve hukuki yönden sorumluluğunu hafifletecek tedbirlerin alınmasını
temin edecektir. Sigortalının sigortacının onayı olmadan gelen talebi kabul
etme yetkisi olmayıp ayrıca gönderici veya alıcı veya üst taşıyıcının haksız
navlun kesintileri de sigortacıyı bağlamaz. Sigorta konusu ile ilgili başkaca
sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirecektir. Sigortacı,
ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigorta ettiren ve
sigortalı, sigortacının açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün
belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
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Sigortalı ve/veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halindeki
yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış
olursa, sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.
Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet
verir veya zarar miktarını kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa,
sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.
Sigortalı, sigorta şirketinin muvafakati olmaksızın, aşağıda gösterilen
işlemleri yaptığı taktirde, sigorta şirketi, tazminat yükümlülüğünden
kurtulur.
- Tazminat taleplerini kısmen veya tamamen kabul etmek,
- İddiaları düzenleyen kişilere ödemeler yapmak,
Sigorta şirketi tarafından bir hasarı önlemek, azaltmak veya saptamak için
veya rücu hakkını kullanmak veya muhafaza etmek için alınmış olan tedbirler,
hiçbir şekilde hasarın kabul edilmiş olduğu anlamına gelmez.
Başka bir sorumluluk sigortası ile karşılanması mümkün olan hadiselerde
öncelikle diğer poliçe uygulanır.

FESİH VE HÜKÜMLERİ:
Sigorta şirketi, herhangi bir hasar anında poliçeyi feshetme hakkını haizdir.
Bu fesih işlemi, tanzim edilecek iptal zeyilnamesinin postaya verildiği
tarihten 7 gün sonra hüküm ifade edecektir.

MUAFİYETLER:
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar
olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesini sigortacı tarafından tazmin
edilmeyeceği kararlaştırılıp bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya
tutarları poliçeye ya da zeyilnameye yazılır.

SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU:
Sigorta, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat
12.00'de sona erer.

TEBLİĞ VE İHBARLAR:
Sigortacının bildirimleri sigorta ettirenin ve sigortalının poliçede
gösterilen adres bilgilerine yapılır.

YETKİLİ MAHKEME:
Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda
yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerde ticaret
davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir.

ZAMAN AŞIMI:
Sigorta sözleşmesinden doğan tüm talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
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DÖVİZLİ POLİÇE NOTU:
1- İşbu poliçe dövizli olarak tanzim edilmiştir.
2- Prim tutarları döviz olarak veya tahsilatın yapılacağı günkü T.C. Merkez
   Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek tahsil edilecektir.
3- Hasar tazminat tutarları döviz olarak veya tazminat ödeme tarihindeki
   T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek
   ödenecektir.
                      Son Ödeme Tarihi       Tutarı
         Peşinat         ________         Peşinat          1/05/2019             2.366,00
                          1/06/2019             2.362,00         1.Taksit          .Taksit
                          1/07/2019             2.362,00         2.Taksit          .Taksit
                          1/08/2019             2.362,00         3.Taksit          .Taksit
                          1/09/2019             2.362,00         4.Taksit          .Taksit
                          1/10/2019             2.362,00         5.Taksit          .Taksit
                          1/11/2019             2.362,00         6.Taksit          .Taksit
                          1/12/2019             2.362,00         7.Taksit          .Taksit
Bilgi         :_______________Bilgi         :
Döviz Kuru    :       6,68510
Brüt Prim (TL):  126.348,39

Prim Ödeme Yeri
İşbu poliçede kararlaştırılan sigorta prim borcu TTK 1432 hükmü hilafına,
sigortacının ve/veya acentenin iş merkezi adresinde ve/veya onlara ait
hesaplara tediye suretiyle ödenir.

SANCTIONS CLAUSE
Governments, citizens or companies of countries sanctioned by United Nations,
European Union and the United States of America cannot, under any
circumstances, be entitled to any rights, either as from the beginning of or
subsequent to this insurance contract. The insurance company shall be
discharged from liabilities to provide any cover or pay any indemnity and
cannot be held liable even if governments, citizens or companies of such
countries are referred to as an assured, insured, pledgee or beneficiary under
this policy or the insured interest becomes their property thereafter or
rights arising out of this insurance are otherwise transferred to or passed
towards them.
SANCTIONS CLAUSE - YAPTIRIM KLOZU
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve
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menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan
herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin
hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede
sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan
kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan
haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş
bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme
yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

-İş bu sigorta sözleşmesi tarafların fiziki olarak yüz yüze gelmediği bir
süreçte tanzim edilmiş olup, sözleşmenin/poliçenin kurulmasından önce ilgili
tarafa elektronik ortamda iletilen teklifname ekinde bilgilendirme formu
gönderilmiş ve ayrıca bu formun sigortalı/sigorta ettiren tarafından
incelenerek imzalanması ve şirketimize iadesi hususu hatırlatılmıştır. Ayrıca
TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca aydınlatma /bilgilendirme açıklamasının
verilmemesi hâlinde, sigorta ettirene, sözleşmenin yapılmasına on dört gün
içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır. Sigorta ettirenin bu sürede itiraz
hakkını kullanmaması halinde sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış
sayılmaktadır. Bu bakımdan iş bu sözleşmeye bir itirazınız olup olmadığını
yukarıda belirtilen süre içinde bildirmenizi aksi takdirde aydınlatma
/bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğini veya yerine getirilmiş
olmasa da itiraz etmeyeceğiniz yönündeki iradenizi ortaya koymuş
sayılacağınızı belirtiriz.

            S İ G O R T A   B İ L G İ L E N D İ R M E   F O R M U

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye,yapılacak
sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgi-
lendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Teminatı veren sigortacının;
   Ticaret Ünvanı   : HDI Sigorta A.Ş.  (http://www.hdisigorta.com.tr)
   Adresi           : Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6
                      34734 Kadıköy İstanbul
   Tel & Fax no     : 0216 600 60 00 / 0216 600 60 10
   E-mail           : hdisigorta@hdisigorta.com.tr
   Hasar İhbar Hattı: 0850 222 8 434
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B. UYARILAR
1. Yaptıracağınız sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep
   halinde sigortacı tarafından verilecek yazılı teklif ile kloz ve özel
   şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk
   taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin
   ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu
   başlamaz.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde
   (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. Ödeme
   belgelerinizin HDİ Sigorta A.Ş. orjinal makbuzu olmasına dikkat ediniz.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin
   kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim
   taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme
   sona erer.
5. Yıllık primli abonman şeklinde tanzim edilen sözleşmelerde, sözleşmenin
   kanuni sebeplerle feshedilmesi halinde; sigortacının sorumluluğunun devam
   ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep
   olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi
   halinde ise prim iadesi; sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet
   esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir
   veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek
   sigortacıya ödenir.
6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun
   gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten
   kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik
   alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
7. Sigorta sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigorta ile;
   -sigortalının, kendisine ait,  kendisinden başkasıyla kira akdi olmayan
   kiralık araçlarla ve yazılı bir şekilde kısa süreli ya da uzun süreli
   olarak seferlik üst taşıyıcı sıfatı ile ülkeden / ülkeye, uluslararası KARA
   taşımasını taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle, yük
   sahibinden veya üst taşıyıcılar ya da sigortacılardan gelecek rücu
   taleplerinde
   -sigortalının üst taşıyıcı / komisyoncu / aracı / forwarder sıfatı ile
   yazılı bir şekilde başkasına ait araçlarla taşımasını üstlendiği ülkeden /
   ülkeye uluslararası KARA, HAVA, DENİZ, DEMİRYOLU taşımasını taahhüt ettiği
   mallara gelebilecek zararlar nedeniyle, yük sahibinden veya üst taşıyıcılar
   ya da sigortacılardan gelecek rücu taleplerinde
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   poliçe limitleri, muafiyetleri ve kararlaştırılan poliçe şartları
   çerçevesinde olaya uygulanacak TTK, CMR ve TBMM tarafından kabul edilerek
   uygulamaya geçilmiş kara, hava, deniz ve demiryolu taşımasına ilişkin
   uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde sigortalıya yüklenen yasal
   sorumluluk kapsamında teminat verilmiştir.
2. Tarafların ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı
   aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
3. Poliçe ile verilen ana teminatlar dışında -sigortacının söz konusu
   teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak,
   ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek ek teminatlar
   olabilecektir.
4. Teminat dışı haller için poliçede yazılı kloz, özel şart, ilgili
   konvansiyonlar ve poliçede sayılacak olan istisna hükümlerine bakınız.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin asgari bilgi
   ve belgeleri gösteren listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
   sigortacınızdan isteyiniz. (www.hdisigorta.com.tr adresinden de temin
   edebilirsiniz.)
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, derhal, gerekli bilgi ve belgelerle
   birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda
   bulununuz.
3. Bildirim ve hasar süreci esnasında, sigortacı tarafından verilen
   talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu, genel ve özel
   şartlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta eksperi, sigortacı veya
   sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler
   tarafından serbestçe tayin edilebilir. Ekspertiz ücreti eksperi tayin eden
   tarafça ödenir. Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri
   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden
   (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.

E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedeli (azami sorumluluk
   limiti) herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın, taraflar arasında
   serbestçe belirlenir. Bu bedel veya limit taşınan emtianın değeri kadar
   olabileceği gibi istenecek daha yüksek veya daha düşük bir bedel veya limit
   de olabilir.
2. Bu sigorta türünde, sigorta değeri ile sigorta bedelinin (azami
   sorumluluk limiti) eşit olması gerekmez. Emtia nakliyat sigortalarının
   aksine bu sigorta türünde eksik sigorta esası uygulanmaz.
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F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Sözleşmenin kurulması sırasında rizikonun cinsine bağlı olarak
   tarafların muafiyet uygulamasını kararlaştırabilme hakkı vardır. Bu durumda
   uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir.
   Zarar, poliçede yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu
   aşan kısmı karşılayacaktır.
2. Tam hasar durumunda sigortacının sorumluluğu beyan ve temin edilen
   azami sorumluluk limiti ile sınırlıdır.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından
   itibaren azami 30 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler
   yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. HDI Sigorta A.Ş. tahkim sistemine üyedir.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda
   yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir.
   Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde
   talepleri cevaplandırmak zorundadır.

   Adres  : Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. HDİ Sigorta Binası No: 6 34734
            Kadıköy İstanbul
   Telefon: 0216 600 61 21   Faks: 0216 600 61 07
            E-mail: sikayet@hdisigorta.com.tr

       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ
   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel
   verileriniz, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri kapsamında HDI Sigorta
   A.Ş. tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede,
   sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ürün ve hizmetlerinin
   sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem
   yapanın / yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda
   veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen
   bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirile-
   bilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
   Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenle-
   yici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri
   kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
   hissedarlara, sigorta aracılarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı
   iştiraklere, mevzuatta  belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek
   üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek
   hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.
   Kişisel verileriniz, bölge müdürlükleri, çağrı merkezi, internet şubesi,
   dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm
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   kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya
   kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
   olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan
   program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı
   bankalar ve diğer 3.kişiler de d hil olmak üzere çeşitli yöntemlerle
   toplanabilecektir.
   Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   işlenmişse bilgi talep etme, işlenme  amacını ve amacına uygun kullanılıp
   kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü
   kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun'da
   sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun un 7'nci maddesinde
   öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, akta-
   rıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
   münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
   bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi
   sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
   haklarına sahipsiniz.
   Yukarıda yer alan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerinizin
   HDİ Sgorta A.Ş. tarafından işlenmesine açıkça rıza gösteriyorsanız aşağıda
   yer alan "Kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyiniz.
   [] Kabul Ediyorum

                     TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
   HDI Sigorta A.Ş. nezdinde tarafıma düzenlenecek poliçe kapsamında ilettiğim
   ve HDI Sigorta A.Ş. tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak
   kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama,
   avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, bilgilendirme yapılması
   ve başkaca sigorta ürününün tanıtılması, pazarlanması ve satışı da dahil
   olmak üzere, tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine
   ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, HDI Sigorta ve acenteleri ve
   sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi,
   HDI Sigorta A.Ş. ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS,
   resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon,
   faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim
   kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme,
   tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim
   zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında,veri, ses, görüntü vesair her
   türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve
   beyan ederim.
   [] Kabul Ediyorum      [] Ret Ediyorum

Bu Bilgilendirme Formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzalandığı gün
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itibarıyla geçerli olup , bu tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşme kurulma-
mış ise koşullarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebi ile Bilgilendirme
Formunun güncellenmesi gerekebilir.
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