
(Bu sigorta ‹ngiliz yasa ve uygulamas›na ba¤l›d›r.)

1. GEM‹
Gemi tekne, makine, botlar› ve gemi el de¤ifltirdi¤inde normal olarak onunla birlikte
sat›lan ayg›t ve donat›lar› ifade eder.

2. YOLA HAZIR OLMA VE YATMA
2.1. Gemi, bu sigortan›n hükümlerine ba¤l› olmak kofluluyla sigortal›d›r:

2.1.1. Denizde veya iç sularda yola haz›r iken yahut limanda, tersanede,
marinada, yolda, k›zakta, dubada veya k›y›da sert yahut çamur zeminde
veya kay›khanede yahut çekilmesi, tafl›nmas› ve denize indirilmesi dahil,
sefere ç›karken veya pilotlu veya pilotsuz seyir s›ras›nda, deneme seferine
ç›kt›¤›nda ve ola¤an yard›ma gereksinimi olan gemi veya teknelere
yard›m ederken yahut onlar› çekerken sigortal›d›r. Ancak geminin, al›fl›lm›fl
veya yard›ma gereksinim duyulan haller d›fl›nda çekilmemesi, gemi
sahibi, kaptan, idareciler veya kirac›lar›n önceden ba¤›tlad›klar› bir
sözleflme ile çekme veya kurtarma hizmeti yapamamas› yükümdür.

2.1.2. Afla¤›da 4. Kloz’daki gibi yola haz›r olmay›p yatarken kald›rma, tafl›ma
ve denize indirme dahil, tersane veya marinadaki normal veya genel
bak›m, sökme ve takma s›ras›nda tafl›n›rken yahut  ekspertiz  s›ras›nda
sigortal›d›r (r›ht›mda ve r›ht›m aç›¤›nda ve denizde geçici yatma veya
donat›lma süresince ve geminin yatt›¤› liman veya yerin s›n›rlar› d›fl›nda
olmamak üzere palamar yerinden çekilerek veya baflka türlü yer de¤ifltirmesi
de dahil). Ancak sigortac›lara haber verilmedikçe ve istenilen ek prim
kabul edilmedikçe gemi ev olarak kullan›ld›¤› veya büyük onar›m yahut
de¤ifliklik yap›ld›¤› süre boyunca sigortal› de¤ildir.

2.2. Yukar›daki 2.1. Klozu hükmüne ra¤men, bu sigortan›n hükümlerine ba¤l› olarak,
d›fltan takma motor dahil ayg›t ve donan›m, depolama yerinde veya k›y›da
onar›mda iken sigortal›d›r.

3. SEYRÜSEFER VE K‹RALAMA YÜKÜMLER‹ (TAAHHÜTLER‹)
3.1. Poliçeye ekli cetvelde(2) belirlenen s›n›rlar›n (seyrüsefer alan›n›n) d›fl›na sefer

yap›lmamas› yükümdür. Ancak sigortac›lara önceden not vermek (bildirmek) ve
flartlarda anlaflmak koflulu ile sigorta devam eder.

3.2. Özellikle sigortac›larla anlaflmad›kça yaln›z özel zevk ve amaçlar için kullan›lmas›
ve kiraya verilememesi veya bir hizmet karfl›l›¤› (ödül) olarak kulland›r›lmamas›
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yükümdür.

4. YATMA YÜKÜMÜ (TAAHHÜDÜ)
Poliçedeki cetvelde belirlendi¤i gibi (geminin) yola haz›r olmad›¤› süre boyunca yatmas›
yükümdür. Ancak sigortac›lara önceden not vermek (bildirmek) ve flartlarda anlaflmak
kofluluyla sigorta devam eder.

5. SÜRAT YÜKÜMÜ (TAAHHÜDÜ)
5.1. Geminin veya botu/botlar› olan gemilerde ana geminin tasarlanm›fl h›z›n›n 17

mili aflamamas› yükümdür.
5.2. Sigortac›lar bu yükümü kald›rmay› kabul ettiklerinde afla¤›daki 19. “Sürat Botu

Klozu - Speedboat Clause” koflullar› uygulanacakt›r.

6. UZATMA
Bu sigorta sona erdi¤i zaman gemi denizde veya tehlikede ya da bir s›¤›nma yahut
u¤rama liman› veya yerinde ise sigortac›lara derhal bildirilmek kofluluyla ve kararlaflt›r›lacak
bir prim karfl›l›¤›nda bir sonraki u¤rama liman›nda r›ht›ma ba¤lan›ncaya veya orada
güven içinde demirleyinceye kadar sigortal›d›r.

7. DEV‹R (TEML‹K)
Sigortal› veya poliçenin devir edilmifl olmas› halinde devir eden (ciranta) taraf›ndan
imzalanm›fl, tarihi konulmufl bir bildirim poliçeye eklenmedikçe ve böyle zeyilname ekli
poliçe buradaki herhangi tazminat veya iade primi ödenmeden önce yap›lmad›kça, bu
sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyar›nca ödenebilir yahut ödenecek herhangi
mebla¤›n devri sigortac›lar› ba¤lamaz veya sigortac›lar taraf›ndan dikkate al›nmaz.

8. GEM‹ SAH‹B‹N‹N DE⁄‹fiMES‹
Bu 8. Kloz, bu sigortada kendisi ile uyuflmayan bas›l› veya yaz›l› herhangi bir hükme
ra¤men  yürürlükte olacakt›r.
8.1. Gemi sat›l›r veya yeni sahibine devredilirse ya da geminin sahibi bir flirket oldu¤unda

bu flirketi denetim alt›nda tutan menfaatlerde (paylarda) bir de¤ifliklik olursa,
sigortac›lar sigortan›n devam›n› yaz›l› olarak kabul etmedikçe, bu sigorta sat›fl,
devir veya de¤ifliklik an›ndan itibaren geçersiz olur ve seyir ve/veya yatma süreleri
için hesap edilen prim üzerinden gün esas›yla net prim iadesi yap›l›r.

8.2. Gemi sat›fl veya devir s›ras›nda ba¤lama yerini b›rakm›fl veya denizde ise poliçenin
iptali, e¤er sigortal› taraf›ndan istenirse, en son varma yeri veya liman›na kadar
ask›ya al›n›r.

9. TEHL‹KELER
Her zaman bu sigortadaki istisna hükümlerine ba¤l› olmak kofluluyla
9.1. Bu sigorta (afla¤›daki) tehlikeler nedeniyle sigorta edilen fleyin u¤rad›¤› z›ya veya

hasar› kapsar:
9.1.1. Deniz, ›rmak, göl veya di¤er seyrüsefer yap›labilir sular›n tehlikeleri.
9.1.2. Yang›n.
9.1.3. Denize mal at›lmas›.
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9.1.4. Korsanl›k.
9.1.5. R›ht›m, liman ayg›t ve donan›m›, kara tafl›tlar›, hava tafl›tlar› veya benzeri

fleylerle temas veya onlardan düflen fleyler.
9.1.6. Deprem, yanarda¤ püskürmesi veya y›ld›r›m.

9.2. Z›ya veya hasar›n sigortal›, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni
göstermemelerinden kaynaklanmamas› koflulu ile bu sigorta
9.2.1. sigorta edilen fleyin (afla¤›daki) tehlikeler nedeniyle u¤rad›¤› z›ya veya

hasar› kapsar:
9.2.1.1. Gereçler (levaz›m), ayg›t, donat›, makine veya yak›t›n yüklenmesi,

boflalt›lmas› veya yer de¤ifltirmesi s›ras›nda olan kazalar.
9.2.1.2. Patlama (infilak).
9.2.1.3. Kötü niyetli hareketler.
9.2.1.4. Gemi veya botlar›n›n tamamen çal›nmas› ya da bilinen yöntemlere

ek olarak h›rs›zl›¤› önleyici ayg›t ile gemi yahut botlara kilitlenmesi
koflulu ile d›fltan takma motorlar›n çal›nmas› yahut gemiye, depo
veya onar›m yerine zorla  girilerek makinenin (d›fltan takma
motorlar dahil) ayg›t veya donan›m›n çal›nmas›.

9.2.2. Motor ve ba¤lant›lar› (ba¤lant› mili (strut flaft) ve pervane hariç), elektrik
donan›m› ve aküler ve ba¤lant›lar› istisna, afla¤›daki rizikolar nedeniyle
sigorta edilen fleyin u¤rad›¤› z›ya veya hasar:

9.2.2.1. Kazanlar›n patlamas›, flaftlar›n k›r›lmas› veya makine veya
teknedeki herhangi gizli kusur (kusurlu parça, flaft veya kazan›n
onar›m›, de¤ifltirilmesi masraflar› ve maliyeti hariç).

9.2.2.2. Her kim olursa olsun herhangi kiflinin ihmali,fakat sigortal› ve/veya
gemi sahibi ad›na yap›lan herhangi onar›m veya de¤ifliklikle
ilgili sözleflmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen
herhangi kusurun iyilefltirme maliyeti veya geminin bak›m masraflar›
hariçtir.

9.3 Bu sigorta, e¤er makul ölçüde özellikle bu amaçla yap›ld›ysa, oturma sonras›
karineyi görme masraflar›n›, hasar olmasa bile, tazmin eder.

10. ‹ST‹SNALAR
Afla¤›dakilerle ilgili herhangi tazminat kabul edilmez:
10.1. D›fltan takma motorun düflmesi veya güverteden denize yuvarlanmas›.
10.2. Afla¤›daki 19. Sürat Botu Klozu (Speedboat Clause) ile burada ayr›ca sigorta

edilmedikçe, ana gemide veya k›y›da yatmakta olan ve tasarlanm›fl h›z› 17 mili
aflan gemi botu.

10.3. Ana geminin ad› ile daimi olarak  iflaretlenmemifl gemi botu.
10.4. Gemi oturmad›kça, çat›flmad›kça veya sudan baflka (buz dahil) herhangi görünür

cisme çarpmad›kça ya da ba¤l› oldu¤u serenlerin hasar› sonucu olmad›kça yelken
ve k›l›flar›n›n rüzgar taraf›ndan y›rt›lmas› veya fora(3) edilmiflken patlamas›.

10.5. Geminin oturmas›, batmas›, yanmas›, tutuflmas› veya sudan baflka (buz dahil)
herhangi görünür bir cisme çarpmas› ya da de¤mesi nedeniyle z›ya veya hasara
u¤ramad›kça, gemi yar›fl›rken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve
hareketli çarm›h (çarm›k) veya iskotalar›n(4) z›ya veya hasar›.
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10.6. Kiflisel eflya.
10.7. Tüketilebilir gereçler (levaz›m), bal›k tak›m› veya demir ve zincirler.
10.8. Geminin oturmas›, batmas›, yanmas›, tutuflmas› veya sudan baflka (buz dahil)

görünür herhangi cisme çarpmas› ya da de¤mesi nedeniyle z›ya veya hasara
u¤ramad›kça, kaplama veya oradaki onar›m.

10.9. Çizim veya yap›mdaki bir hatan›n düzeltilmesi için yap›lan masraf veya zarar ya
da çizim yahut yap›mda iyilefltirme veya de¤ifliklik nedeniyle yap›lan herhangi
masraf yahut zarar.

10.10.Yar› bat›k bir gemi neden olmad›kça, a¤›r hava nedeniyle motor ve ba¤lant›lar›
(pervane veya ba¤lant› mili (strut flaft) Hariç) elektrik donan›m› ve aküler ve
ba¤lant›lar›n›n u¤rad›¤› z›ya veya hasar. Fakat bu 10.10 Klozu geminin oturmas›
veya çat›flmas› ya da bir baflka gemi, r›ht›m, iskele ile temas›n›n neden oldu¤u
z›ya veya hasar› istisna etmez.

11. ÜÇÜNCÜ K‹fi‹LERE KARfiI SORUMLULUK
Bu Kloz yaln›z poliçeye ekli cetvelde bu amaçla bir tutar belirlendi¤i zaman uygulan›r.
11.1. Sigortac›lar, sigortal› gemideki menfaatler nedeniyle ve bu sigortan›n geçerli oldu¤u

süre içinde, afla¤›dakilerden do¤an bir kazadan, sigortal›n›n yasal olarak ödemekle
sorumlu oldu¤u, herhangi tutar veya tutarlar› sigortal›ya tazmin etmeyi kabul eder.
11.1.1. Di¤er her hangi gemi veya her neyse oradaki eflyan›n z›ya veya hasar›.
11.1.2. Sigortal› gemide veya yak›n›nda ya da di¤er herhangi gemideki can

kayb›, bedeni sakatl›k veya hastal›k, yaflam kurtarma için yap›lan
ödemeler dahil.

11.1.3. Sigortal› gemi ve yükünün ç›kart›lmas›, tafl›nmas› ya da yok edilmesi
veya bunlara giriflim yahut ayn› fleylerin ç›kart›lmas›, tafl›nmas› veya yok
edilmesinde herhangi ihmal ya da kusur.

11.2. YARGILAMA MASRAFLAR
Önceden yaz›l› onaylar› al›nmak koflulu ile sigortac›lar afla¤›dakileri de öderler:
11.2.1. Sigortal›n›n yapt›¤› yarg›lama masraf› veya sorumlu¤a itiraz etti¤i ya da

sorumlulu¤u s›n›rlama ifllemine kat›ld›¤› için sigortal›n›n ödemek zorunda
kalabilece¤i masraflar.

11.2.2. herhangi ölümcül kazan›n araflt›r›lmas› veya do¤al olmad›¤› yahut fliddetin
neden oldu¤u düflünülen ölüm olay›nda görevlilerin temsil masraf›.

11.3. KARDEfi GEM‹
Sigortal› gemi, tamamen veya k›smen ayn› gemi sahibine veya iflletme ait  di¤er
bir gemi ile çat›fl›r veya o di¤er gemiden bir kurtarma hizmeti al›rsa, sigortal› bu
sigorta gere¤ince, di¤er gemi burada sigortal› gemi ile ilgisi olmayan gemi
sahibinin mal› imifl gibi, tamamen ayn› haklara sahip olur; ancak böyle durumlarda
çat›flma sorumlulu¤unun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi, sigortac› ile sigortal›n›n
üzerinde anlaflacaklar› tek bir hakeme havale edilir.

11.4. D‹GER K‹fi‹LER‹N SEYRÜSEFERE ÇIKMASI
Bu 11. Kloz’unun hükmü, bu sigortada ad› geçen sigortal›n›n izni ile (iflleten kifli,
iflletenin tersane, marina, onar›mc›, k›zakç›, yat klübü, sat›fl acentesinin veya benzer
kurumlar›n istihdam etti¤i kiflilerden baflka) herhangi bir kiflinin seyrüsefere ç›kmas›
veya geminin sorumlulu¤unu üstlenmesi için geniflletilecektir. Bu kifli böyle seyrüsefer
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ederken veya gemiden sorumlu iken,11. Kloz’un kapsam›na dahil herhangi bir
olaydan, bu sigortada ad› yaz›l› sigortal›dan baflka kifli veya kiflilere, tutar veya
tutarlar› ödemekle sorumludur ve öder. Fakat bu Kloz gere¤i tazminat, sigortal› ve
yaln›z yukar›da belirtildi¤i gibi seyrüsefer eden veya geminin sorumlulu¤unu üstlenen
kifli yarar›na, sigortal›n›n yaz›l› istemi ve acentesi arac›l›¤›yla yürürlü¤e girecektir.
Bu geniflletmedeki hiçbir fley sigortac›lar›n sorumlulu¤unu afla¤›da 11.8. Kloz’da
koyulan sorumluluk s›n›r›ndan öteye artt›ramayacak ve bu sigortan›n bütün di¤er
koflul ve yükümlerine ba¤l› olacakt›r.
Bu 11.4 Kloz’undaki hiçbir fley yukar›daki  3.2. Klozu’ nun hükümlerinden üstün
say›lmayacakt›r.

11.5. ENKAZ KALDIRMA ‹Ç‹N GEN‹fiLETME
Bu sigorta ayr›ca sigortal› geminin enkaz›n› sigortal›n›n kendi yerinden veya
kiralanan ya da kullan›lan yerden kald›rma masraflar›n›, kurtar›landan  sa¤lanan
kazanç düflüldükten sonra öder.

11.6. SORUMLULUK BÖLÜMÜ ‹ST‹SNALARI
Bu sigorta,11. Kloz’un hükümlerine ra¤men, (afla¤›dakilerden) do¤an herhangi
sorumluluk, maliyet veya masraf› kapsamaz:
11.6.1. ‹flçi sigortalar› (Workmen’s Compensation Acts) veya iflveren sorumlulu¤u

yasas› (Employers’ Liability Acts) veya di¤er yasa yahut örf ve adet
sorumlulu¤una (Common Law Liability) göre iflçiler veya her ne surette
olursa olsun ifl verilen di¤er kimseler veya yukar›daki 11.4. Klozu hükümleri
nedeniyle bu sigorta ile koruma alt›na al›nan herhangi kiflinin kazaya
u¤ramas› veya hastal›¤› gere¤i do¤rudan veya dolayl› olarak yap›lan
ödeme veya burada sigortal› gemide ve onun yak›n›nda ya da onunla
ilgili veya onun yükü, malzemeleri veya onar›mlar›.

11.6.2. Özellikle afla¤›daki 19.Kloz koflullar›na ba¤l› olarak burada sigorta
edilmedikçe, ana gemiye ait ve tasarlanm›fl h›z› 17 mili aflan ana gemide
veya k›y›da yatan bot.

11.6.3. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye haz›rlan›rken ya da çekildikten sonra
gemiye yahut k›y›ya güvenli olarak ulaflana kadar, ski veya su kaya¤›
yapan herhangi kifliye sorumluluk ya da u¤rad›¤› kaza.

11.6.4. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye haz›rlan›rken veya çekildikten sonra
gemiye veya k›y›ya güvenli olarak ulaflana kadar ski veya su kaya¤›
yapanlardan baflka spor veya di¤er fleylerle u¤raflanlar›n sorumlulu¤u
veya u¤rad›¤› kaza.

11.6.5. Nas›l tan›mlan›rsa tan›mlans›n cezaland›r›c› veya uyar›c› hasarlar.
11.7. SU KAYA⁄I YAPANLARIN SORUMLULUKLARI

Yukar›da ki 11.6.3. ve/veya 11.6.4. Kloz’lar› iptal edilirse bu Kloz’larda belirtilen
sorumluluklar, bu sigortan›n koflul, yüküm ve s›n›rlar›na ba¤l› olmak flart›yla sigorta
kapsam›nda olacakt›r.

11.8. SORUMLULUK SINIRI
Herhangi bir kaza veya ayn› olaydan do¤an birden çok kazada sigortac›lar›n bu
11. Kloz’a göre sorumlulu¤u sigorta poliçesine ekli cetvelde bu amaçla beyan
edilen miktar› aflamaz. Fakat sigortal› sigortac›lar›n yaz›l› izni ile sorumlulu¤a itiraz
etti¤i zaman, sigortac›lar ayr›ca sigortal›n›n burada u¤rad›¤› veya ödemeye zorunlu
oldu¤u maliyetten pay›n› tazmin edecektir.
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12. AfiAN KISIM ve ‹ND‹R‹LEN M‹KTAR
12.1. Sigortal› bir  tehlikeden do¤an tazminat, her bir ayr› kaza veya olaydan do¤an

bütün tazminat taleplerinin toplam› (11,14 ve 15.Kloz’lardaki tazminat talepleri
dahil) poliçeye ekli cetvelde bu amaçla belirlenen tutar› [muafiyeti] aflmad›kça bu
sigorta gere¤i ödenmez, aflmas› halinde bu tutar (muafiyet) indirilir. Bu 12.1. Klozu,
bir tam z›ya veya hükmi tam z›ya talebine yahut ayn› kaza veya olaydan do¤an
15. Kloz kapsam›ndaki herhangi bir tazminat ile birleflen böyle bir talebe
uygulanmaz.

12.2. Yukar›daki 12.1 Klozu’nu uygulamadan önce ve buna ek 1/3’ü aflmayan “yeni
için eski” indirimleri sigortac›lar›n seçimine ba¤l› olarak (afla¤›dakiler için) yap›labilir:
12.1.1. Koruyucu örtüler,yelkenler ve sabit ve hareketli çarm›h veya iskotalar
12.1.2. Bu sigorta kapsam›nda ayr› de¤erlendirilerek sigorta edilmifl olsun ya

da olmas›n d›fltan takma motorlar.

13. TAZM‹NAT TALEB‹ B‹LD‹R‹M‹ VE TEKL‹F ALMA
13.1. Bu sigorta kapsam›nda bir tazminat talebine neden olabilecek herhangi olay için

sigortac›lara derhal bildirilecek ve her hangi h›rs›zl›k veya kötü niyetli hasar da
hemen polise rapor edilecektir.

13.2. Z›ya veya hasar meydana geldi¤inde ekspertiz yap›lmadan önce sigortac›lara
bildirim yap›lacak ve e¤er gemi yurt d›fl›nda ise istenirse sigortac›lar› temsil edecek
bir eksperin haz›r bulunmas› için en yak›n Lloyd’s acentesine haber verilecektir.

13.3. Sigortac›lar geminin havuzlanma veya onar›m için gidece¤i liman› kararlaflt›rma¤a
yetkili (sigortac›lar›n talebine uymak üzere yap›lan bu seferden do¤an gerçek ek
masraflar sigortal›ya ödenir) ve onar›m yeri veya onar›mc› firmay› veto etme hakk›na
sahiptir.

13.4. Sigortac›lar da geminin onar›m› için teklifler de alabilirler veya al›nmas›n› isteyebilirler.

14. KURTARMA MASRAFLARI
Bu sigortadaki herhangi aç›k hükme ba¤l› olmak koflulu ile sigortal› tehlikeden do¤an
zarar› önlemek  üzere yap›lan kurtarma masraflar› bu tehlikelerin bir zarar› olarak tazmin
edilir.

15. S‹GORTALININ GÖREV‹
15.1. Herhangi z›ya veya kaza halinde, bu sigorta gere¤i tazmin edilebilecek bir  zarar›

önlemek veya azaltmak amac› ile makul önlemler almak sigortal› ve onun adamlar›
ve temsilcilerinin görevidir.

15.2. Sigortac›lar, afla¤›daki hükümlere ve 12. Kloz’ a ba¤l› olarak, sigortal›, adamlar›
veya temsilcilerinin bu tür önlemler için uygun ve makul olarak yapt›klar› masraflardan
pay›na düfleni öder. Müflterek avarya, kurtarma masraflar›, çat›flmada savunma
veya karfl› dava masraflar› ve 11. 2 Klozu kapsam›na dahil sorumlulu¤a karfl›
itiraz için sigortal›n›n yapt›¤› masraflar bu 15. kapsam›nda tazmin edilmez.

15.3. Bu sigorta kapsam›ndaki herhangi fley ile ilgili olarak, sigortac›lar sigortal› ad›na
ve kendi menfaatleri için, masraflar› kendilerine ait olmak üzere dava açmak, 3.
kiflilerden tazminat istemek veya tazminat› güvenceye almak isterlerse, sigortal›
sigortac›n›n bilgi ve kan›t elde etmesi için olas› bütün yard›m› yapar.
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15.4. Sigortal› veya sigortac›lar›n sigortal› fleyi kurtarma, koruma veya geri almak amac›
ile ald›klar› önlemler, vazgeçme yahut b›rakman›n kabulü veya taraflar›n haklar›na
baflka bir flekilde zarar verme olarak düflünülemez.

15.5. Bu  15. Kloz gere¤i tazmin edilebilir tutar, bu sigorta kapsam›nda baflka flekilde
tazmin edilebilecek  zarara ek olacak, fakat hiç bir halde 15.2 Klozu kapsam›nda
tazmin edilebilir tutarlar burada sigortal› geminin sigorta bedelini aflmayacakt›r.

16. ONARILMAMIfi HASAR
16.1. Onar›lmam›fl hasar bak›m›ndan tazminat›n ölçüsü, bu sigorta sona erdi¤i zaman

geminin onar›lmam›fl hasardan do¤an piyasa de¤erindeki makul  azalmad›r, fakat
onar›mlar›n makul maliyetini aflamaz.

16.2. Bu sigortan›n kapsad›¤› süre  veya sürenin herhangi uzatmas› s›ras›nda onar›lmam›fl
hasardan sonra tam z›ya (bu sigorta kapsam›nda olsun veya olmas›n) meydana
geldi¤inde sigortac›lar,  hiçbir halde, onar›lmam›fl hasardan sorumlu olmaz.

16.3. Sigortac›lar, onar›lmam›fl hasar için, bu sigortan›n sona erdi¤i zamandaki sigorta
de¤erinden fazlas› için sorumlu olmaz.

17. HÜKM‹ TAM ZIYA
17.1. Geminin hükmi tam z›ya olup olmad›¤›n› belirlemek için sigorta de¤eri onar›lm›fl

de¤er olarak kabul edilecek ve hasarl› veya hurda de¤eri yahut enkaz› ile ilgili
hiçbir fley dikkate al›nmayacakt›r.

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onar›m masraf›na dayanan hükmi tam
z›ya için, bu masraf sigorta de¤erini aflmad›kça, tazminat talep edilemez. Bu
karar› verirken yaln›z tek bir kaza veya ayn› kazadan do¤an zincirleme hasarlar
ile ilgili masraflar dikkate al›nacakt›r.

18. MASRAFLAR YÜKÜMÜ
Geminin sigorta de¤eri 50.000 ‹ngiliz Liras›ndan fazla ve sigorta poliçesine ekli cetvelde
belirtilen toplam sigorta de¤erinin % 10’nu aflmad›kça, sigortal› hesab›na, ipotek alacakl›s›
veya gemi sahibinin masraflar›, komisyonu, kârlar› veya di¤er menfaatleri yahut tekne
veya makinenin aflan veya artan de¤eri için poliçe menfaatin kan›t›d›r (PPI) ya da tam
menfaat kabul edilmifltir (FIA) kofluluyla hiçbir sigorta yap›lmaz.
Daima flu koflulla ki, bu yükümün bozulmas› bunu bilmeden sigortay› kabul eden ipotek
alacakl›s›n›n tazminat talebine karfl› sigortac›lara herhangi savunma nedeni vermeyecektir.

19. SÜRAT BOTU KLOZU
BU 19. KLOZ UYGULANDI⁄I ZAMAN YUKARIDAK‹ KLOZLARDA BULUNAN AYKIRI
HÜKÜMLERE ÜSTÜN OLACAKTIR.
19.1. ‹lgili gemi yolda iken poliçeye ekli cetvelde ad› yaz›l› sigortal› veya di¤er yetkin

kifli/kiflilerin teknede ve geminin de bunlar›n denetimlerinde olmas› bu sigortan›n
bir kofluludur.

19.2. Geminin
19.1.1. f›rt›naya aç›k plaj veya k›y›da dubaya ba¤l› ya da demirliyken içinde

hiç kimse olmaks›z›n b›rak›ld›¤› s›rada oturmas›, batmas›, denize gömülmesi
veya dalmas› yahut sürüklenerek hasara u¤ramas› nedeniyle veya
bunlardan do¤an
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19.2.2. yar›fla kat›lmas› veya h›z denemesi veya bununla ilgili herhangi denemeden
do¤an z›ya veya hasar› ya da herhangi 3. kifliye karfl› sorumluluk yahut
her hangi kurtarma tazminat› kabul edilemez.

19.3. Afla¤›dakiler ile ilgili olarak  dümen, ba¤lant› mili (strat flaft) veya pervane için
tazminat kabul edilmez:
19.3.1. 9.2.2.1 ve 9.2.2.2 klozlar› gere¤i.
19.3.2. A¤›r hava, su veya di¤er gemi, r›ht›m veya iskeleden baflka fleylerle

veya su ile temas nedeniyle z›ya veya hasar için tazminat. Fakat bu
19.3.2. Klozu geminin a¤›r hava neticesi yar› bat›k hale gelmesi nedeniyle
u¤ran›lan hasar› istisna etmez.

19.4. Gemi dahili makine ile donat›lm›flsa, kendili¤inden çal›flan (otomatik) veya dümen
donan›m›ndan denetlenebilen uygun kurulmufl (monte edilmifl) ve etkin olarak bak›m›
yap›lan çal›flmaya haz›r bir yang›n söndürme sistemi ile donat›lan makine dairesi
(veya yeri) tank alan› ve mutfa¤a sahip olmad›kça, bu sigorta yang›n veya
patlamadan do¤an sorumlulu¤u kapsamaz.

20. ‹PTAL VE PR‹M ‹ADES‹
Bu sigorta, her zaman, sigortac›lar taraf›ndan 30 gün önceden iptal notu (bildirimi)
verilerek veya karfl›l›kl› uyuflma ile iptal edilebilir. ‹ptal edilmesi halinde seyir veya yatma
süreleri için, gerçeklefltirilmifl prim üzerinden, gün esas› ile net iade primi hesap edilebilir.

AfiA⁄IDAK‹ KLOZ’LAR BUYURUCU HÜKÜM N‹TEL‹⁄‹NDED‹R VE BU S‹GORTADA BULUNAN
VE KEND‹LER‹YLE UYUfiMAYAN HERHANG‹ B‹R HÜKMÜ GEÇERS‹Z KILAR.

21. SAVAfi ‹ST‹SNASI
Bu sigorta hiçbir halde afla¤›dakilerin neden oldu¤u z›ya, hasar, sorumluluk veya masraf›
kapsamaz:
21.1. Savafl, iç savafl, ihtilal, ayaklanma, isyan veya savaflan bir güç taraf›ndan veya

bu güce karfl› yap›lan herhangi bir düflmanca hareketler.
21.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya al›koyma (baratarya ve

korsanl›k hariç) ve bunlar›n sonuçlar› veya bunlara teflebbüs.
21.3. Terk edilmifl may›nlar, torpiller, bombalar veya di¤er terk edilmifl savafl silahlar.

22. GREV VE POL‹T‹K HAREKETLER ‹ST‹SNASI
Bu sigorta hiçbir halde (afla¤›dakilerin) neden oldu¤u z›ya, hasar, sorumluluk veya masraf›
kapsamaz:
22.1. Grevcilerin, lokavt edilmifl iflçilerin veya ifl kar›fl›kl›klar›, kargaflal›k veya halk

hareketlerine kat›lan kifliler.
22.2. Herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kifli
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23. NÜKLEER ‹ST‹SNA
Bu sigorta hiçbir halde (afla¤›dakilerin)  neden oldu¤u z›ya, hasar, sorumluluk veya masraf›
kapsamaz:
23.1. Atom veya nükleer bölünme ve/veya birleflme veya di¤er tepkimeler (reaksiyonlar)

 yahut ›fl›netkin (radyoaktif) güç veya maddenin kullan›ld›¤› herhangi savafl silah›.
23.2. Herhangi nükleer yak›t veya herhangi nükleer at›k yahut nükleer yak›t›n tutuflmas›ndan

iyonlaflma, ›fl›ma (radyasyon) veya ›fl›netkin (radyoaktif) kirlenme.
23.3. Ifl›netkin (radyoaktif), zehirli, patlay›c› ya da di¤er tehlikeli maddeler, herhangi

nükleer patlay›c› donan›m veya oradaki parçalar›.

CL.328

(1) The Institute of London Underwriters (Londra Sigortac›lar Enstitüsü)
(2) Teklifname
(3) Yelken açmak
(4) yelkenleri açmak ve tutmak için alt köflelerine ba¤lanan halat, zincir ve palangadan oluflan donan›m
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