
ELEKTRON!K C!HAZ S!GORTASI  B!LG!LEND!RME FORMU 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözle!mesine taraf olmak isteyen 
ki!ilere ve sigortadan menfaat sa"layacak di"er ki!ilere, yapılacak sigorta 
sözle!mesine ili!kin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 
28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözle!melerinde 
Bilgilendirmeye #li!kin Yönetmeli"e istinaden hazırlanmı!tır. 
 
A. S!GORTACIYA !L!"K!N B!LG!LER 
1. Sözle!meye aracılık eden sigorta acentesinin; 
Ticaret Unvanı:  
Adresi             :  
Tel & Faks no.:  
 
2. Teminatı veren sigortacının; 
Ticaret Unvanı: $EKER S#GORTA A.$. ( www.sekersigorta.com.tr ) 
Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171-A/2 $i!li / 
#STANBUL 
Tel: (212) 373 83 00; Faks: (212) 373 83 83 
 
B. UYARILAR 
1.Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Elektronik Cihaz Sigortası Genel 
$artları ve tarafınıza poliçe ekinde verilmi! olan klozlarda yer alan hususlar ile özel 
!artları dikkatlice okuyunuz. 
2.Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, 
poliçenin teslim edildi"i an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi 
kararla!tırılmadıkça, sigortacının sorumlulu"u ba!lamaz. 
3.#leride do"abilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (pe!in veya 
taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 
4.Prim ödemesinde, "mutlaka”, “kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararla!tırıldı"ı 
hallerde (Borçlar Kanunu Md. 124),primin veya prim taksitinin zamanında 
ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözle!me sona erer. 
5. Sözle!menin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumlulu"unun devam etti"i 
süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene 
iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili !ekilde hesap edilerek 
sigortacıya ödenir. 
6.Sözle!menin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekle!mesi 
durumunda sigortacıya eksik veya yanlı! bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, 
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya 
çıkabilir. 
7. Sözle!menin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak 
yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren/ sigortalının talebi halinde yenilenecektir. 
Sigortacının rizikoda bir de"i!iklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi 
yenilememe hakkı saklıdır. 
8. Sigorta sözle!mesinde yapılacak de"i!iklikler, zeyilname ile gösterilir. 
 
 
 
 
 
 
 



C. GENEL B!LG!LER 
1. Bu sigortayla a!a"ıdaki teminatlar sa"lanmaktadır: 
Sigortacıya, teklif/poliçe a!amasında iletilmi! olan ve poliçe/teklifinizin ayrılmaz 
cüzünü te!kil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve 
de"erleri yazılı münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmi! olan elektronik 
makine, teçhizat veya bilgi i!lem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal 
çalı!ır halde iken veya aynı i! yerinde temizleme, revizyon veya de"i!tirme 
esnasında veya dururken önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten 
ve ezcümle; 
 a) #!letme personelinin veya üçüncü ki!ilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizli"i veya 
sabotajından, 
 b) Sigortalı kıymetlerin bulundu"u mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlı"a 
te!ebbüsten, 
 c) Hatalı dizayn ve malzemeden, 
 d) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, 
 e) Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve 
kurtarma ameliyelerinden, 
 f) Kavrulma, kararma, duman ve isden, 
 g) Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, 
 h) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan do"an korozyon hasarlarından, 
 ı) #stisna edilmeyen di"er hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların 
gerektirdi"i tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder. 
 
 
2. Tarafların, Elektronik Cihaz Sigortası Genel $artlarına ek olarak, kanuna, ahlaka 
aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel !art kararla!tırabilme 
hakkı vardır. 
 
3. Yukarıda C.1. maddesinde verilen teminatlar dı!ında, a!a"ıda yazılı olan riziko / 
zarar veya kıymetler, ilave prim ödemek !artıyla ek sözle!me ile teminat kapsamına 
dâhil edilebilir. 
 
 
EK SÖZLE"ME !LE !STE#E BA#LI TEM!MAT KAPSAMA DÂH!L ED!LEB!LECEK 
HALLER 
a) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların 
gerektirdi"i nakliyenin en erken yapılmasını sa"layacak mutat vasıtalar dı!ında kalan 
seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 
 
b) Seyyar ve ta!ınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dı!ında 
kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları, 
 
c) Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları, 
 
d) Grev, lokavt, karga!alık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdi"i askeri ve 
inzibati hareketlerin sebep oldu"u bütün ziya ve hasarları, 
 
e) Elektronik bilgi i!lem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dâhil olmak üzere 
manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki 
hasarları sonucu ziya ve hasarları, 
 
f) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine 
alternatif ba!ka bir kıymetin kullanılmasından do"acak artı! i! ve çalı!ma masrafları, 



 
g) Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları, 
 
h) 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do"an 
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından 
yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
 
4. Teminat dı!ı hâller için Makine Kırılması Sigortası Genel $artlarına bakınız. 
 
 
                                                    
D. R!Z!KONUN GERÇEKLE"MES! 
1.Tazminat ba!vurusu için gereken bilgi ve belgelere ili!kin listeyi, poliçenin 
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 
2.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda 5 (be!) i! günü içinde, gerekli bilgi ve 
belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya ba!vuruda 
bulununuz. Sigortacının onayı olmadan hasara u"rayan !ey veya hasar yerinde 
de"i!iklik/tamirat yapmayınız 
3.Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket 
ediniz. 
4.Rizikonun gerçekle!mesi halinde, tazminat ödeme yükümlülü"ü genel ve özel 
!artlar ile klozlar çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir. 
5.Rizikonun gerçekle!mesi durumunda sigortacı eksper tayin edebilece"i gibi 
sigortalının da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar Eksperlerinin isim ve 
adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli"inin internet sitesinden 
(http://www.tobb.org.tr ) temin edilebilir. 
 
 
E. TAZM!NAT 
 
1. Sözle!menin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta de"erine e!it olmasına 
dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekle!mesi hâlinde 
sigortacının ödemeyi taahhüt etti"i teminatın azami tutarıdır. Elektronik Cihaz 
Sigortalarında Sigorta de"eri sigortaya esas kıymetlerin (var ise, nakliye, montaj, 
gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dâhil) yeni ikame bedellerine e!it olmalıdır. 
2. Tazminat ödemesinin söz konusu oldu"u hâllerde, sigorta de"eri rizikonun 
gerçekle!ti"i anda belirlenir. Bu durumda sigorta de"eri, rizikonun gerçekle!ti"i anda 
sigortalı kıymetin yeni ikame de"eridir ve ilgili Sigorta Genel $artları çerçevesinde 
sigortacının sorumlulu"u poliçede yazılı sigorta bedelini a!amaz 
3. Poliçede yazılı bedelin, gerçek ( yeni ikame) de"erden yüksek olması halinde, 
a!kın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize kar!ın, 
sigortacının azami sorumlulu"u sigorta edilen kıymetin gerçek de"eri ile sınırlıdır. Bu 
durumda sigortalı, sigortacıdan, sigorta de"erini a!an miktara isabet eden primin 
iadesini talep edebilir. 
4. Sözle!menin kurulması sırasında, poliçede yazılı bedelin, yeni ikame ( gerçek ) 
de"erden dü!ük olması halinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, 
oransal olarak daha az tazminat öder.  
5.Eksik ve a!kın sigorta durumlarından olu!abilecek ihtilafları önlemek için, bilirki!i 
vasıtasıyla tespit edilecek de"er üzerinden sigorta ( mutabakatlı de"er) yaptırılabilir. 
 
 



F. TAZM!NAT ÖDEME KURALLARI 
Akdedilecek sözle!mede; 
1. Mühendislik Sigortalarında her bir i!in özelli"i dikkate alınarak muafiyet 
uygulaması esastır. Hasarın !ekline göre farklı muafiyetler ve/veya koasüranslar 
uygulanacak olup detaylar için lütfen teklif/poliçenize bakınız. 
2. Tam hasar durumunda tazminat; cihaz ve tesisatın hasar anındaki yeni 
kıymetinden eskime ve a!ınma payının ve kurtarılan de"erlerin tenzili ve buna sökme 
masraflarının, nakliye, gümrük resim, vergi, harç ve masrafları ve montaj 
masraflarının ve bu hususta sözle!meye aksine hüküm konulmu! ise, C3 maddesinin 
(a),(b),(e) ve (f) fıkralarında yazılı unsurların ilavesi kaydıyla bulunacak bedel 
üzerinden ödenecektir. 
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz !ekilde sigortacıya ula!masından itibaren makul 
bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat i!lemleri 
tamamlanacaktır. 
 
 
G. "!KAYET VE B!LG! TALEPLER! 
Sigortaya ili!kin her türlü bilgi talepleri ve !ikayetler için a!a"ıda yazılı adres ve 
telefonlara ba!vuruda bulunulabilir. Sigortacı, ba!vurunun kendisine ula!masından 
itibaren 15 i! günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.  
 
$EKER Sigorta A.$. 5684 sayılı ‘’Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde 
öngörülmü! olan " Sigortacılık Tahkim Müessesi" ne üye oldu"undan, i! bu poliçeyle 
ilgili ihtilaf vukuunda Tahkime müracaat etme hakkınız bulunmaktadır. 
 
$EKER S#GORTA A.$. 
Adres  : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171-A/2 $i!li / 
#STANBUL  
Telefon: (212) 373 83 00 Faks: (212) 373 83 83 E-mail: info@sekersigorta.com.tr 
 
Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı                             Sözle$meye Aracılık Eden 
!mzası                                                                  Sigortacı veya Acentenin Ka$esi    
Tarih                                                                     Yetkilinin !mzası   

 


