
Madde 1  
‹flbu poliçe ile sigorta edilmifl olan eflya, nakliyat idarelerine tevdileri an›ndan itibaren
mürselüneleyhe teslimleri zaman›na kadar tevellüt edebilecek bilcümle zayiata karfl› temin
edilmifltir."Post restant" suretiyle sevk takdirinde, muhatarat postahaneye veya flömendöfer
istasyonuna muvassalattan sonra iki günden ziyade bir müddete flamil olamayacakt›r.
Binaenaleyh fiirket yaln›z, mürsellere karfl› nakliyat idarelerinin mes’uliyetini deruhte ettikleri
ahvalden de¤il, iflbu idarelerin mes’ul olamayacaklar›n› beyan ettikleri esbab› mücbireden
ileri gelen hadisattan dahi kendisini mes’ul addeder.
Ücreti munzama talep edilmeksizin, sefain bilcümle iskelelere u¤ramak, yol de¤ifltirmek
ve aktarma yapmak selahiyetini haizdirler.

Madde 2  
Zirde tadat olunan ahvalin do¤rudan do¤ruya veya dolay›s›yla sebep oldu¤u hasarat
ve kamilen veya k›smen zayiat ve masarif ve sair her türlü netayiç gerek vakti harpte,
gerekse vakti sulhte ve hatta herhangi bir masraf hasarat› umumiye fleklinde teslim edilmifl
olsa bile sigortadan hariçtir:
a. Dahili veya harici harp, muhasebat, mukabelei bilmisil, tevkif, zab›t ve tasdik edilmifl

veya tasdik edilmemifl herhangi bir hükümetin hasmane hareketleri;
b. ‹¤tiflaflat, isyan, harekat› avam, boykotaj, siyasi suikastlar, tatili iflgal vukuat› ve sair

her türlü hadisat› mümasile;
c. Her nevi torpil, sabih ve demirli may›nlar. Masarifi tahlisiye sigortadan hariçtir.

Madde 3  
Sigorta edilmifl olan mevad›n tesliminde vuku bulan herhangi bir teehhür neticesinde gerek
sigortal› flahsa, gerekse vekil ve mümessillerine do¤rudan do¤ruya veya dolay›s›yla terettüp
eden herhangi bir zarar veya hasardan flirket mes’ul olmaz. fiirket kezalik sigorta edilmifl
olan mevat hakk›nda yap›labilecek zab›t ve müsadere ve hacizden dahi mes’ul olmaz.
Sigortal› flahs›n veya vekil ve mümessillerinin gerek hükümete, gerekse nakliyat idarelerine
karfl› hakikat› ketmetmekten veya hilekarane veya kazip ifadatta bulunmas›ndan dolay›
nakliyat eshab› imtiyaz›na ve gerekse hükümete veya sair alakadarana tediyesine mecbur
olabilecekleri zarar ve ziyandan, cezai nakdilerden veya herhangi tazminattan flirket
mes’ul de¤ildir.
fiirket, demiryolundan baflka vesaitle icra olunan nakliyatta müsellehan vuku bulan sirkattan
mes’ul olmaz.
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Madde 4
‹rsalat flu suretle yap›labilir:
1. K›ymeti mukaddereli ve k›ymeti beyan edilmifl veya edilmemifl olsun taahhütlü mektup

veya k›ymeti Posta ‹daresine beyan edilmifl zarflarla;
2. Sigorta olunan k›ymetin asgari yüzde befli beyan edilmek suretiyle demiryolu veya

seyrisefain kumpanyalar›na tevdi edilmifl paket veya gruplarla;
Sigorta edilen k›ymetin laakal yüzde yirmi befli nakliyat› deruhte eden sefain idaresine
beyan edilmifl olmak flart› ile konflimento üzerine nakliyata dahi mezuniyet vard›r.
fiirket, temin edilmifl olan mebla¤la postaya veya nakliyat› deruhte eden idare, flirket ve
kumpanyalara beyan edilmifl olan k›ymet aras›nda mevcut olabilecek olan farktan istifade
etmekten feragat eder. Her halde sigortal› eflhas mektuplar›n, paketlerin, kutu ve gruplar›n
ambalaj› ve kapat›lmas› hakk›nda nakliyat› deruhte etmifl olan idarelerce mevzu nizamat
ahkam›na riayet etmeye mecburdurlar.

Madde 5
Beher paket, mektup veya grup kaza vukuunda münferit ve bafll›bafl›na müstakil bir
sermaye teflkil eder.

Madde 6
fiirket bir paket, mektup, kutu veya grubun muhteviyat›n›n kamilen veya k›smen zayi
olmas›ndan ancak naklini deruhte etmifl olan idarenin, mektubun, paketin, grup ve kutular›n
görülebilir surette cebrü flikest asar› göstermekte oldu¤unu usul ve kaidesine tevfikan ve
mürselünileyh taraf›ndan ibran›n itas›ndan evvel müflahade ve tespit eti¤i ve icab› takdirinde
uhdesine müterettip tazminat› tediye eyledi¤i takdirde mes’ul olur.
Ancak sigorta sahibinin temin edilen k›ymetlerin iflbu poliçede mezkur olan mektup, paket,
kutu veya gruplara hakikaten konulmufl oldu¤unu ispat etmesi laz›md›r.
K›ymetli mektuplarda ve naklolunan mevad›n sikleti, nakliyat› deruhte eden idare taraf›ndan
hareket ve muvassalatta muntazaman tespit edildi¤i her defas›nda zayi olan mevada
muadil bir siklet fark› bu ziya için kafi bir karine teflkil ederek ziya› vaki fiirketin uhdesine
terettüp eder.

Madde 7
Sigorta edilmifl olan eflyan›n k›smen veya kamilen ziya› veya ciddi surette teehhürü
takdirinde sigortal› flah›s flirketi derhal ve icap ederse telgrafla keyfiyetten haberdar etmeye
ve flirket nezdinde mutalebede bulunmazdan evvel nakliyat idaresi taraf›ndan tayin edilmifl
olan mühletler zarf›nda mutalebat› mukteziyede bulunmaya ve hal ve keyfiyetin icap etti¤i
veyahut fiirketin talep etti¤i bilcümle tedaribi tahaffuziye ve ihtiyatiyeyi ittihaz eylemeye
mecburdur.
Ziya vukuu takdirinde sigortal› eflhas sevk ve irsal edilen maddenin k›ymeti hakikiyesini
ispat etmeye ve flirket için sigortal›ya ait muhaberat ve defatir ve kuyudat›n teftifl ve tetkikini
teshil etmeye mecburdur. Bundan maada flirket taraf›ndan vuku bulacak talep üzerine
esham ve tahvilat›n seri numara ve sairelerini  muhtevi mufassal bordrolar›n› flirkete tevdi
eylemeyi taahhüt eder.
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Madde 8
 Her nevi esham ve tahvilat irsalat›nda fiirket sigortal› flahs› ya nakden yahut kaybolanlarla
ayn› adette ve ayn› k›ymette esham ve tahvilat itas› suretiyle tazmin eylemek hakk›n›
muhafaza eder.

Madde 9
Ziya vukuu takdirinde sigortal› flah›s fiirkete muaveneti laz›meyi ibraz ve ledelhace gerek
eflhas› saliseye rücu ve gerek zayi olan esham ve tehvilat ve sairesnin iptali ve bedelinin
ademi tediyesi ve gerekse sigortal› mevad›n tahlis ve istirdad› z›mn›nda flahsen müdahale
etmeyi taahhüt eder.
Her kimden olursa olsun ahzedilmifl veya edilecek ve sigortal› flahsa veya vekil ve
mümessillerine faidesi olacak her tazminat fiirket taraf›ndan tediye edilecek olan mebla¤dan
tenzil olunur.

Madde 10
Masariften ibaret hasarat› umumiye ve hasarat› hususiye ikinci maddede zikrolunan ahval
müstesna olmak üzere flirket taraf›ndan tamamen tediye olunur.
fiirket taraf›ndan temin edilen mebla¤ taahhüdat›n›n haddülgayesidir. Binaenaleyh hiç
bir halükarda fiirket temin eyledi¤i mebla¤›n fevkinde tediyat ile mükellef tutulmaz.

Madde 11
Posta idaresine tevdi edilmifl olan sigortal› eflyan›n kamilen ziya› takdirinde sigortal› flah›s
posta idaresi taraf›ndan kendi nizamat› mucibince iflbu ziya için icap eden tazminat›
tediyeye haz›r bulundu¤una dair veyahut kendisine tevdi edilmifl olan maddenin kamilen
zayi oldu¤unu sureti sarihada tasdikan verilmifl resmi bir beyannameyi flirkete ibraza
mecburdur.
fiayet sigorta edilmifl olan eflyay› hamil vapurdan art›k haber al›namam›fl ve iflbu eflya
mahalli maksuda vas›l olmam›fl oldu¤u taktirde malum olan son haberlerin tarihinden
itibaren Avrupa sular›ndaki seferler için iki ay ve di¤er sulardaki seferler için de dört ay
sonra kamilen zayi ve vacibüttediye olmufl ad ve itibar olunur.

Madde 12
fiirketin uhdesine terettüp eden her zayiat bu baptaki evrak› müsbitenin tevdiinden on befl
gün sonra iflbu poliçenin hamiline vekaletnameye hacet olmaks›z›n ve hamili sigortal›
flahs›n bilcümle hukukuna ikame eden bir vesikan›n ve sigortal› eflyan›n mülkiyetini müsbit
evrak›n tevdii mukabilinde tesviye olunur.

Madde 13
 Bu baptaki ahkam› kanuniye hilaf›na olarak sureti mahsusada takarrür eden flart mucibince

hasar ve ziyan›n veya zayiat›n taayyün veya tahakkukun tarihinden itibaren alt› ay zarf›nda
flirket taraf›ndan kabul ve is’af edilmeyen müddeiyat ve mütalebat sak›t olacakt›r. Me¤er
ki iflbu müddetin inkizas›ndan evvel sigorta sahibi taraf›ndan mehakimi aidesi nezdinde
tediyat›n talebi z›mn›nda flirket aleyhine bir dava ikame edilmifl olsun. Müddeti mezkurenin
inkizas›ndan sonra hiç bir dava mesmu olmayacak  ve sigorta sahibi iflbu sigorta senedinin
kendi lehine olarak tevlit etti¤i hukuk ve z›mandan feragatle flirketin zimmetini tam ve
mutlak surette ibra ve iskat eylemifl ad ve itibar edilecektir.
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Madde 14
Muhataray› hakikat› halden baflka bir surette takdire sebep olan her türlü ketim veya
ifadat› kazibe, sigorta için ita olunan malumatta veyahut ziyan›n tediyesini temin z›mn›ndaki
her türlü tasniat, flirketi, sigortal› flahs›n zarar ve hasr›n› tazmin etmek mecburiyetinden
tahlis eder ve binnetice poliçenin fesih ve iptalini mucip olur.
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