
ÖZEL KOfiULLAR VE AYRICA ‹ST‹SNA ED‹LEN R‹SKLER
1. Bu sigorta kapsam›ndaki gemi sefere ç›kt›¤›nda poliçeye ekli cetvelde(1) ad› yaz›l› sigortal›

veya di¤er yetkili kifli / kiflilerin gemide olmas› ve gemiyi denetim alt›nda tutmas› bu
sigortan›n bir kofluludur.

2. Geminin
2.1. oturma, batma, denize gömülme veya kumsal yahut k›y› aç›¤›nda demirli veya

r›ht›ma ba¤l› b›rak›lm›fl iken dalgalar›n gemi üzerinden aflmas›, dalgalar taraf›ndan
sürüklenmesi nedeniyle

2.2. yar›fla veya h›z denemesine kat›lmas› yahut bunlarla ilgili herhangi denemeden
do¤an z›ya veya hasar› yahut üçüncü kiflilere karfl› sorumluluk ya da herhangi
kurtarma hizmeti için tazminat talep edilemez.

3. Ayr›ca, ve yukar›dan ihlal olmaks›z›n, afla¤›dakiler neden olmad›kça motor ve ba¤lant›lar›,
dümen, strat flaft veya pervane, elektrik donan›m›, bataryalar ve ba¤lant›lar›n›n z›ya veya
hasar› için tazminat talep edilemez:
3.1. A¤›r hava sonucu geminin denize gömülmesi.
3.2. Geminin oturmas›, batmas›, yak›lmas›, yanmas› veya di¤er gemi, r›ht›m, iskele ile

çat›flma veya temas›.
3.3. Gemiden tafl›nmas› veya gemiye yerlefltirilmesi
3.4. Geminin tamamen çal›nmas›, gemiye veya depo ya da onar›m yerinde gemiye

zorla girilerek h›rs›zl›k
3.5. Gemiye güvenli olarak kitlenmifl olmas› veya botlara ola¤an yöntemlere ek olarak

h›rs›zl›¤a karfl› cihaz ile güvenli bir flekilde kilitlenmesi kofluluyla d›fltan takma
motorlar›n çal›nmas›

3.6. K›y›daki depo veya onar›m yerinde yang›n
3.7. Kötü niyetli hareketler

4. Ski veya su kaya¤› yapan her hangi kifliye karfl› yahut o çekilirken ya da çekilmeye
haz›rlan›rken veya çekildikten sonra gemiye yahut k›y›ya güvenli olarak ulaflana kadar
olan sorumlulu¤u için tazminat talep edilemez.

5. Ski veya su kaya¤› yapanlardan baflka spor yahut etkinlik ile u¤raflan her bir hangi kifliye
veya o çekilirken ya da çekilmeye haz›rlan›rken yahut çekildikten sonra gemiye veya
k›y›ya güvenli olarak ulaflana kadar olan sorumlulu¤u.
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6. E¤er içten takma makine ile donat›lm›flsa, geminin makine dairesi (makine bölümü) yak›t
deposu (tank) yeri, mutfa¤› kendili¤inden çal›flan veya kumanda merkezinden denetlenen
ve uygun monte edilmifl ve etkin bir flekilde çal›flan yang›n söndürme sistemi ile
donat›lmad›kça, yang›n veya patlama nedeniyle ya da onlardan do¤an herhangi tazminat
için sorumluluk kabul edilemez.
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