
MAK!NE KIRILMASI 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, Makine Kırılması 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 makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalı!ır halde 
iken veya aynı i! yerinde temizleme, revizyon veya de"i!tirme esnasında veya 
dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten husule gelen maddi ziya ve 
hasarların gerektirdi"i tamirat ve ikame masraflarını temin eder. 
a) #!letme kazalarından, 
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve i!çili"in kusurlu 
olmasından, 
c) Ya"lama kusurlarından, 
d) Elektrik enerjisinin do"rudan do"ruya tesiri neticesi kısa devre, !erare, voltaj 
yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektri"in dolaylı etkilerinden, 
e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 
f) Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 
g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlı"ından, 
h) Su çekiçlemesi, ani olarak a!ırı ısınma veya so"umadan, 
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buru!ma 
vs. deformasyonlardan, 
j) Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 
k) #!letme personelinin veya üçüncü !ahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizli"i 
veya sabotajından, 
l) #stisna edilmeyen di"er hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların 
gerektirdi"i tamirat ve ikame masraflarını temin eder. 
 
*Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve 
edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, !ablon, modeller, 
resim ruloları, ö"ütücü, kırıcı, karı!tırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport 
bantları ve kayı!ları gibi de"i!tirilebilir parçalar ile belirli sürelerde de"i!tirilmesi veya 
yenilenmesi mutat olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon 
maddeleri ile izolasyon ya"ları dı!ında) temin edilemez 
 
2. Tarafların, Makine Kırılması 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) Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilaktan maksat, basınçlı 
kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın geni!lemesi yüzünden ani olarak 
meydana gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın 
cidarını parçalayarak dı!arıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dı! basıncı 
arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır, 
 
b) Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden 
ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar, 



 
c) Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların 
gerektirdi"i; uçak dı!ında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai 
ve tatil günleri ücret ve zamları, 
 
d) Grev, lokavt, karga!alık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdi"i askeri ve 
inzibati hareketlerin sebep oldu"u bütün ziya ve hasarlar, 
 
e) 3 üncü maddenin (l) 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. 
 
f) Sigorta sözle!mesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekle!mesi sonucunda 
do"rudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirlili"i sebebiyle 
olu!abilecek bütün zararlar. 
 
4. Teminat dı!ı hâller için Makine Kırılması Sigortası Genel $artlarına bakınız. 
 
 
A"A#IDAK! HALLER S!GORTA TEM!NATININ DI"INDADIR 
a) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı dü!man hareketleri, çarpı!ma (harb 
ilan edilmi! olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdi"i 
inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar. 
b) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer 
artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı 
radyasyonların veya radyoaktivite bulu!malarının ve bunların gerektirdi"i askeri ve 
inzibati tedbirlerin sebep oldu"u bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma 
deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrı!ım ''fission'' olayını da 
kapsayacaktır). 
c) Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle 
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,  
d) Yangın veya yangın vukuu dolayısıyla yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma 
ameliyelerinin ve yıldırımın do"rudan do"ruya tesirlerinden,  
e) Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kar kaybı ve mali mesuliyetlerden,  
f) Hırsızlık veya hırsızlı"a te!ebbüsten,  
g) Toprak çökmesi veya kayması, çi", volkan indifaları, deprem, sel ve su basması 
gibi tabii afetlerden,  
 
h) Makinelerin normal i!lemesinden ve mutat kullanılmasından do"an a!ınma ve 
yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya oksidiyondan, buhar kazanlarında 
kireçlenme ve çamurlanmadan i!letmede do"rudan do"ruya meydana gelen 
etkilerden, atmosferik vesaire !artların sebebiyet verdi"i tedrici bozulmalardan,  
i) Kimyevi madde ve gazların ani oksidasyonu veya mü!terek reaksiyonları neticesi 
vukua gelen infilaklarından, atmosferik elektrikiyet sebebiyle patlamaya mütemayil 
tozların infilak inden,  
j) Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden makinenin kullanılması 
neticesinden,  
k) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu ki!inin kastından ve ayrıca 
sözle!me varsa a"ır kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar.  
l) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu 
eylemlerden do"an sabotaj sonucunda olu!an veya bu eylemleri önlemek ve 
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu 



meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bula!ma veya zehirlenmeler 
nedeniyle olu!acak bütün zararlar. 
4. Teminat dı!ı hâller için Montaj Sigortaları Poliçesi Genel $artlarına (Bütün 
Muhataralar)   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. Makine Kırılması 
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 hâlinde, 
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 
iadesi 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; makine ve tesisatın hasar anındaki yeni 
kıymetinden eskime ve a!ınma payının ve kurtarılan de"erlerin tenzili ve buna sökme 
masraflarının, nakliye, gümrük resmi, vergi, harç ve masrafları ve montaj 
masraflarının ve bu hususta sözle!meye aksine hüküm konulmu! ise, C3 maddesinin 
(b) ve (c) 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   

 


