
Akaryakıt Servis İstasyonları Sigortası Teminatlar 

Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak güvence altına aldığı 

riskler: 

 Yangın, yıldırım, infilak 

 Yer kayması 

 Yer kayması ek teminatı-civar kazılar 

 Deprem ve yanardağ püskürmesi 

 Enkaz kaldırma masrafları 

 Fırtına 

 Duman 

 Kar ağırlığı 

 Sel, su baskını 

 Dahili su 

 Sprinkler sızıntısı 

 İzolasyon yetersizliği 

 Kara taşıtları çarpması 

 Hava taşıtları çarpması 

 Deniz taşıtları çarpması 

 İş durması 

 Kira kaybı 

 Grev, lokavt, kargaşalık, halk 

hareketleri kötü niyetli hareketler, 

terör 

 Hırsızlık 

 Bina sabit tesisat hırsızlık 

 Pompacıların üzerinde bulunan para 

 Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı 

 Taşınan para hırsızlığı 

 Emniyeti suiistimal 

 Geçici adres-nakil 

 Yangın mali sorumluluğu 

 Cam ve reklam panosu kırılması 

 Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması 

 Makine kırılması 

 Soğutucu cihazlarda ürün bozulması 

 Elektronik cihaz 

 Çalışanlara ait özel eşyalar 

 Fiziki zararlar teminatı 

 Ferdi kaza  

 Eksik sigorta klozu 

 Yeraltı tanklarından sızıntıya bağlı mal kaybı 

 Yakıt pompası ikmal tabancasının / 

hortumunun kopması (break-away) 

hasarları 

 Yeraltı akaryakıt tanklarına yanlış yakıt 

dolumu 

 İşveren sorumluluk 

 Dış Görev 

 Servis aracı ile Taşıma 

 Manevi Tazminat 

 Meslek Hastalıkları 

 Üçüncü şahıs sorumluluk 

 Emanete bırakılan araçlar 

 Liftten Düşme 

 Araca Yanlış Yakıt Dolumu 

 Oto Yıkama 

 Çevre Kirliliği 

 Hukuksal koruma 

 Anadolu Hizmet İşyeri 

Sprinkler Sızıntısı (Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!) 

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu 

kapsamında teminata dahildir. 

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar  
(Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile) 

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya 

terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması 

ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil 

edilmiştir. 

Eksik Sigorta Klozu 

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir 

hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi 



hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha 

az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. 

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar  

Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dahil edilmiştir. 

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması 

Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir 

jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların, Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları 

kapsamına giren bir nedenden dolayı zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda 

maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları poliçede belirtilen limti ile teminat altına 

alınmıştır. 

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması 

Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, 

tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar, 

Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçenizde belirtilen limit ile teminata dahil 

edilmiştir. 

Yeraltı Tanklarından Sızıntıya Bağlı Mal Kaybı 

Makine kırılması sigorta teminatı kapsamına giren bir maddi hasar sonucu tanklardan sızan 

akaryakıt, poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. 

Yakıt Pompası İkmal Tabancasının / Hortumunun Kopması (Break Away) 

Yakıt pompası ikmal tabancasının / hortumunun kopması (break-away) hasarları, poliçe üzerinde 

belirtilen limit ile teminat altına alınmış olup, bu kapsamda meydana gelecek hasarlar için muafiyet 

uygulanmamaktadır. 

Araca Yanlış Yakıt Dolumu Teminatı 

Üçüncü kişi araçlarına yanlış yakıt doldurulması sonucunda bu araçlarda oluşacak zararlar nedeniyle 

sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri teminat kapsamındadır. 

 


