
GEM‹LER‹N SINIFLANDIRILMASI
1. Bu sigorta ve poliçe veya aç›k teminatta (open cover) kabul edilen sefer fiyat› sadece

1.1. Uluslararas› S›n›flama Kurumlar› Birli¤i [IACS] (1) üyesi veya bunlar›n ifltirakçi üyesi
1.2. O ulusun (adalar toplulu¤u o ulusun bir parças› ise adalar aras›ndaki ticaret dahil)

k›y› ticaretinde kullan›lan gemileri ile s›n›rl› olmak üzere afla¤›daki 4. klozda
tan›mlanan bir Ulusal Bayrak Kurumu taraf›ndan s›n›fland›r›lan mekanik, pervaneli,
çelik gemilerle tafl›nan yük ve/veya menfaatlere uygulan›r. S›n›fland›r›lmam›fl
gemilerle tafl›nan yük ve/veya menfaatler, fiyat ve koflullar›n kararlaflt›r›lmas› için,
hemen sigortac›lara bildirilmelidir. Zarar böyle bir anlaflma olmadan önce meydana
gelmiflse, sadece makul ticari piyasa fiyat› ve koflullar› ile teminat elde etmek
olana¤› ile s›n›rl› olmak üzere, teminat sa¤lanabilir.

YAfi SINIRLAMASI
2. Afla¤›daki yafl s›n›r›n› aflan (yukar›da tan›mland›¤› gibi) s›n›fland›r›lm›fl gemilerle tafl›nan

yük ve/veya menfaatler poliçe ya da aç›k teminattaki koflullarla ve kararlaflt›r›lacak bir
ek prime ba¤l› olarak sigorta edilir.
10 yafl›n› aflm›fl dökme yük veya birkaç de¤iflik yükü birlikte tafl›yan (combined) gemiler
ya da 15 yafl›n› aflm›fl di¤er gemiler. Ancak afla¤›daki gemiler hariçtir.
2.1. K›rkambar yük tafl›mas› için bir dizi liman aras›nda, düzgün ve yerleflmifl bir örnek

oluflturmufl ticarette kullan›lan ve 25 yafl›n› aflmam›fl gemiler.
2.2. Bir dizi liman aras›nda, düzgün ve yerleflmifl bir örnek oluflturmufl ticarette kullan›lan

ve 30 yafl›n› aflmam›fl konteyn›r, otomobil tafl›mak için yap›lm›fl gemiler veya çift
çeperli, aç›k ambarl›, köprü ayakl› vinç ile donat›lm›fl gemiler. [OHGCs] (2)

KÜÇÜK DEN‹Z TAfiITLARI
3. Bu kloz liman alan› içinde yükleme veya boflaltma için kullan›lan küçük deniz tafl›tlar›na

uygulanmaz.

ULUSAL BAYRAK KURUMU
4. Ulusal Bayrak Kurumu, kendi ülkesinin bayra¤› alt›nda çal›flan gemi sahibi ile ayn› ülkede

ikamet eden bir s›n›flama kurumudur.

ENST‹TÜ SINIFLAMA KLOZU
(Yard›mc› tercüme metin)

1/1/2001

1

EMT‹A



DERHAL ‹HBAR
5. Bu sigorta sigortal›n›n sigortac›lara hemen bildirim yap›lmas›n› istedi¤inde, sigortay› eski

haline koyma hakk› bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesine ba¤l›d›r.

YASA VE UYGULAMA
6. Bu sigorta ‹ngiliz yasa ve uygulamas›na ba¤l›d›r.
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(1) Cari IACS üye listesi için  www.iacs.org.uk sayfas›na bak›n›z.
(2) Open-hatch gantry cranes
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