
(Yaln›z Institute Yacht Clauses 1/11/85 ile sigortal› ve kilitlenebilir kamaras› olan gemiler için
kullan›l›r.)

Afla¤›daki geniflletme, sigorta poliçesine ek cetvelde(1) kiflisel eflya için ayr› bir sigorta tutar›
bildirilmifl olmak kofluluyla, uygulanacakt›r.

1. Bu sigorta, her zaman bu sigortan›n anlam ve koflullar›na ba¤l› olarak, (Institute Yacht
Clauses 1/11/85 ‘in 12.1 klozundaki muafiyet dikkate al›nmaks›z›n) sigortal›n›n
konutundan sigortal› gemiye ve geri götürülmesi dahil olmak üzere sigortal› ve/veya
ailesinin mülkiyetinde olan kiflisel eflyan›n ve tayfalar›n sigortal› taraf›ndan sa¤lanan
giysileri, gemide veya gemi ile ilgili kullan›m s›ras›nda, her türlü z›ya veya hasar› (bütün
rizikolar›) kapsamak üzere geniflletilir. Fakat AfiA⁄IDAK‹LERDEN DO⁄AN TAZM‹NAT
TALEPLER‹ HAR‹ÇT‹R:
1.1. Afl›nma ve y›pranma, azar azar bozulma, rutubet, küf, mantar, haflarat, güve ve

mekanik bozulma.
1.2. Gemi oturmad›kça, batmad›kça, yak›lmad›kça, yanmad›kça veya çat›flmad›kça

ya da hava bas›nc› ile h›rs›zlar yahut soyguncular neden olmad›kça kolay k›r›lma
özelli¤ine sahip eflyalar›n k›r›lmas›.

1.3. Nakit, para, banknot veya seyahat çeklerinin z›ya›.
1.4. Yang›n veya zorla girilerek yap›lan h›rs›zl›k yahut geminin tam z›ya› sonucu

olmad›kça su kaya¤› veya dalg›ç donan›m›n›n z›ya›.
1.5. Institute Yacht Clauses 1/11/85 ‘in 21,22 ve 23. Klozlar› ile istisna edilen

tehlikeler.

2. AVARYA (KISM‹ HASAR)
Bu sigorta avarya (k›smi hasar) koflullar›na ba¤l›d›r. fiu demek ki, bu geniflletilme ile
teminat alt›na al›nan eflyan›n de¤eri, z›ya an›nda, buradaki sigorta bedelinden daha
büyükse, sigortal› sigorta bedelinin zarara u¤rayan eflyan›n toplam de¤erine oran› kadar
tazminata hak kazan›r.

3. KATILMAMA
Bu sigorta, bu sigorta var olmasayd›, meydana geldi¤i zaman di¤er herhangi sigorta
ile sigortal› veya sigortal› olabilecek z›ya ya da hasar› kapsamaz. Fakat bu sigortay›
etkilememiflse, bu z›ya veya hasar›n di¤er herhangi sigorta gere¤i ödenebilir miktar›n›
aflan bölümü hariçtir.
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4. TAZM‹NATIN SINIRI
“Kiflisel Eflya” geniflletilmesi gere¤i tazmin edilebilir miktar poliçeye ekli cetvelde(2) bildirilen
sigorta bedeli ile s›n›rl›d›r. (parça bafl›na 100 £ veya daha fazla de¤eri olan eflya
özellikle bildirilir)
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(1) Teklifname
(2) Teklifname

2 Model: NK 690  11/2010  250


