DALIŞ BOTU SORUMLULUK
SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI
1. Özel Şartların Konusu:
1.1. Dalış botu sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel şartın ekli olduğu
poliçede detayları belirtilen dalış botunda meydana gelecek bir hadise sonucunda, ,
gemi adamlarının, dalgıçların, dalış eğitmenlerinin, misafirlerin veya diğer kişilerin
uğrayacakları zararlar ile bu kişilerin beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara
ilişkin dalış botu donatanının, işleteninin, operatörünün veya yöneticisinin tazminat
sorumluluğunu aşağıda belirlenen koşullar uyarınca temin eder.
1.2. Sigorta poliçesi ile ispat edilen sigorta sözleşmesi, taraflar arasında tartışılıp kabul
edilmiş olan ve aşağıda sıralanan özel şartlara tâbidir.
2. Tanımlar:
Bu özel şartlarda geçen:
2.1. Cezalar, para cezaları, cezai tazminatlar ve cezalarla benzer özellik taşıyan diğer
yaptırımları;
2.2. Dalış botu veya bot, işletilmesinden doğan hukuki sorumluluk rizikolarına karşı
güvence verilen su aracını;
2.3. Dalış eğitmenleri, dalış eğitmenini ve rehber dalgıcı
2.4. Değerli eşyalar, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, mücevher, süs eşyası, sanat
eseri ve diğer değerli eşyaları;
2.5. Eğlence amaçlı dalış (skuba dalışı), Sualtı Sporları Federasyonunca
düzenlenen sınırlar dahilinde klasik dalış ekipmanı ile açık denizde yapılan skuba
dalışı anlamını taşır. Bu dalış, sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış
sıkıştırılmış hava solumaya olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp
ve buna ilişkin donanım kullanılarak sualtında yapılan dalışı,
2.6. Ekstra harcamalar ve giderler, hadisenin gerçekleşmemiş olması durumunda
yapılacak normal masraflara ilaveten oluşan masraf ve giderleri
2.7. Gemi adamı veya gemi adamları dalış botunuzla bağlantılı olan ya da dalış
botunuz için çalışan, bot üzerinde yada botunuza doğru yolda yada botunuzdan
uzaklaşan yada bot işinde olan herhangi bir kişiyi kapsar. Gemi adamı ya da gemi
adamları tanımı; dalış botu brokerlerini, dalış botu acentelerini ya da dalış botunuzun
diğer tedarikçilerini kapsamaz.
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2.8. Gemi adamı tazminatı ve hastalık yardımları gemi adamı sözleşmeleriniz, toplu
iş sözleşmeleri veya hâlihazırda zorunlu bir devlet sigorta programının olmadığı,
devletin çalışanlarınıza tazminat veya hastalık yardımı ödemenizi zorunlu kıldığı
durumlarda yapılması gereken ödemelerdir. Bireysel olarak müzakere edilmiş ve
üzerinde anlaşılmış P&I sigortacısı onaylı gemi adamı sözleşmelerinde belirlenen
ölüm, maluliyet veya yardım ödemeleri mevcut tazminat rejimiyle karşılaştırıldığında
makul seviyede ve gemi adamının görev ve pozisyonuna uygun olmalıdır.
2.9. Hadise dalış botunuzun operasyonu ya da kullanımıyla ilişkili olaylardır. Aynı
sebepten oluşan bir dizi hadise tek bir hadise olarak değerlendirilir ve hasar ödemesi
yapılırken tek bir talebin muafiyeti uygulanır.
2.10. Kaza, dalış botunuzun fiziksel durumunu etkileyen ve planlanan varış noktasına
güvenli seyrini imkânsız kılan veya gemi adamlarınızın can, sağlık ve emniyetini tehdit
eden hadiselerdir. Makine arızaları bu poliçe nezdinde kaza kapsamına girmemektedir.
2.11. Kirlilik, yağ veya diğer hidrokarbon minerallerin bottan kaza eseri boşaltılmasını
veya sızmasını,
2.12. Kişisel Eşyalar, dalış botunuza gemi adamlarınız, dalgıçlar, dalış eğitmenleri,
misafirler veya diğerleri tarafından eğlence amaçlı getirilen ve botunuzun
operasyonuyla ilgili olmayan eşyaları,
2.13. Misafir, bir taşıma sözleşmesi nezdinde dalış botunuz üzerinde taşınmış,
taşınması planlanan veya taşınmakta olan herhangi bir kişiyi,
2.14. Muafiyet, poliçe nezdinde oluşan bir zarara cevap vermeden önce sizin
tarafınızdan ödenmesi gereken ilk tutardır. Bazı poliçelerde hasar fazlası olarak ifade
edilir. Bu poliçe çerçevesinde muafiyet ve hasar fazlası ifadeleri aynı anlamı
taşımaktadır
2.15. Nükleer rizikolar, ortaya nasıl çıktığından bağımsız olmak kaydıyla doğrudan
veya dolaylı olarak nükleer reaksiyon, radyasyon veya radyoaktif kirlilik nedeniyle
oluşan tüm kayıp, hasar ve giderleri;
2.16. ÖÇH, Özel Çekme Hakkını, Uluslararası Para Fonu tarafından Euro, Amerikan
Doları, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni’nden günlük olarak oluşturulan ve istendiğinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına
çevrilebilen döviz sepetini;
2.17. Pervasızca hareket, pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın veya
gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenen fiil veya ihmali;
2.18. Savaş rizikoları, Savaş, iç savaş, grev, devrim, isyan, ihtilal veya bunlara bağlı
olarak ortaya çıkan iç kargaşa veya savaş içinde olan bir tarafa karşı veya tarafça
takınılan düşmanca hareketler veya terörizm eylemlerini; esir alınma, gasp,
tutuklanma, zapt veya alıkonma; mayın, torpido, bomba, roket, mermi, patlayıcılar veya
benzer savaş silahları; tüm kimyasal, biyolojik, biyokimyasal veya elektromanyetik
silahları; herhangi bir bilgisayar, bilgisayar sistemi, bilgisayar yazılım programı, zararlı
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kod, bilgisayar virüsü veya uygulaması ile diğer elektronik sistemlerin zarar verme
niyetiyle kullanılması durumları sonucunda maruz kalınan sorumluluklarını;
2.19. Sigorta ettiren, sigortacı ile sigorta sözleşmesi kuran tarafı, bir botu kendi adına
veya başkası adına veya başvurunun yapıldığı kişi adına kaydettirmek isteyen
herhangi bir kişiyi;
2.20. Sigorta teminatı kısıtlı üçüncü parti gemisi, donatanının, işleteninin,
operatörünün veya yöneticisinin yaptırdığı sigortanın botun, gemi adamının, dalgıçların
veya botta bulunan misafirlerin tıbbi masraf ve giderlerini kapsamakta yetersiz kaldığı
üçüncü parti gemilerini;
2.21. Sigortacı, Türk P ve I Sigorta AŞ’ yi;
2.22. Sigortalı, sigorta ettiren ile sigortacının kendisi yararına sigorta sözleşmesi
kurduğu üçüncü kişiyi; poliçede sigortalı olarak belirtilen her donatanı, işleteni,
operatörü veya yöneticisini veya diğer kişiyi; poliçede birden fazla kişinin adının yer
aldığı durumlarda ise bu kişilerden herhangi birinin eylemi, ihmali, bildirimi veya talebi,
hepsinin eylemi, ihmali, bildirimi veya talebini;
2.23. Sigortasız üçüncü parti gemisi, duramaması nedeniyle dalış botuyla çatışan
ve kendisini sonrasında tanıtan veya donatan veya gemi operatörü sorumluluk
sigortası sahibi olmayan veya mevcut sorumluluk sigortası teminat vermeyen veya
ödeme aczine düşmüş üçüncü parti gemilerini;
2.24. Siz veya sizin ibareleri ile poliçede sigortalı olarak adlandırılan kişi veya şirket
kastedilmektedir. Eğer poliçede birden fazla kişinin adı var ise, bu kişilerden herhangi
birinin eylem, ihmal, bildirim veya talebi, hepsinin eylem, ihmal, bildirim veya talebi
olarak muamele görecektir.
2.25. Teknik dalış eğlence amaçlı dalıştan daha riskli kabul edilen dalış anlamını taşır.
Ayrıca Su Altı Sporları Federasyonunun sağladığı eğlence amaçlı dalış tablolarında
belirtilen derinlik ve süre limitlerinin aşıldığı anlamına gelir
2.26. Ticari dalış temin edilen eğlence amaçlı dalışla ilgisi olmayan batık çıkarma,
inşa, batık inceleme veya benzeri gibi dalışları
ifade eder.
3. Diğer Hususlar
3.1. Özel şart madde numaralarına yapılan atıflar o özel şartın herhangi bir alt
paragrafını da kapsar.
3.2. Başlıklar ve alt başlıklar sadece bilgi içindir ve herhangi bir özel şartın yorumunu
etkilemez.
3.3. Özel şart hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması özel şartın ifasına zarar
vermez veya ifasını imkânsız kılmaz ise özel şartın geri kalan hükümlerinin geçerliliğini,
özel şartın tabi olduğu sigorta sözleşmesi süresince, etkilemeyecektir. Geçersiz hale
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gelen özel şart, tarafların kararlaştırdığı diğer hükümleri etkilediği ölçüde o hükümler
de geçersiz ve etkisiz hale gelecektir.
3.4. Sigorta konusu botun meşru amaçlar için kullanılması gereklidir.
3.5. Kapsam dışında belirtilen rizikoların herhangi birini sigortalamayı sigorta ettirenin
kabul etmemesi durumunda bu husus, poliçenin ön yüzünde gösterilecektir.
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BÖLÜM B: TEMİNAT ALTINDA OLAN RİZİKOLAR
Çatma, Yüzer
veya
Sabit Cisim
Hasarları

4.1.

Diğer deniz araçları ile çatmadan doğan hasarlar;
iskele, rıhtım, dalgakıran, iskele geçiş dubası veya
üçüncü şahıslara ait mülklerin kayıp veya
zararlarından doğan talepler teminat altındadır.

Gemi Adamları,
Dalgıç, Dalış
Eğitmenleri,
Misafirler ve Diğer
Kişiler

4.2.

Gemi adamları, dalgıçlar, dalış eğitmenleri,
misafirler ve diğer kişiler,

4.2.1.

Gemi adamı tazminat ve hastalık yardımları da dahil
olmak üzere; gemi adamlarının, dalgıçların, dalış
eğitmenlerinin, misafirlerin veya diğer kişilerin
başına gelebilecek yaralanmalar, hastalık veya ölüm
ile ilgili tazminat talepleri teminat altındadır.
Gemi adamlarının ve dalış eğitmenlerinin görevi
esnasında üçüncü kişilere karşı doğabilecek
sorumlulukları ile ilgili talepler teminat altındadır.
Sağlık harcamaları da dahil olmak üzere; gemi
adamları, dalgıçlar, dalış eğitmenleri, misafirler veya
diğer kişiler ile ilgili giderler ve harcamalar teminat
altındadır.

4.2.2.
4.2.3.

Rotadan Sapma
Masrafları

4.3.

Hasta, yaralı gemi adamı veya diğer kişilerin acil
tıbbi tedavi için karaya çıkarılması, cenazenin bottan
alınıp ülkesine iade işlemlerinin ayarlanması veya
sözü geçen işlemler için yapılacak gemi adamı
değişikliğinden doğan ekstra masraf ve harcamalar
teminat altındadır.

Cezalar

4.4.

Cezalar

4.4.1.

Çevre kirliliğine ilişkin yasal mevzuatın ihlalinden
doğan cezalar, kasti bir hareketin sonucu olmaması
koşulu ile gemi adamlarının şahsi kusurundan,
barataryasından veya ihmallerinden kaynaklanması
durumunda teminat altındadır.
Sigortalı bota uygulanan zorunlu sağlık ve güvenlik
mevzuatının istemsiz ihlalinden doğan cezalar
teminat altındadır.

4.4.2.

Cezai Soruşturma
Masrafları

4.5.

Botun bir kazaya uğraması halinde başlatılan bir
soruşturmada, sigortalı aleyhine bir tazminat
yükümlülüğünün doğması ihtimalinin söz konusu
olması halinde veya sigortacı tarafından başka bir
sebeple gerekli görülmesi halinde, sigortalının veya
sigorta ettirenin haklarını korumak amacıyla sigortalı
veya sigorta ettiren tarafından yapılan makul
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masraflar teminat altındadır. Bu maddedeki teminata
eğer onlara karşı sorumluluğunuz var ise gemi
adamı ve acenteler de dahildir.
Araştırma ve
Savunma
Masrafları

4.6.

Teminat altına alınan rizikonun araştırma ve
savunma masrafları doğurması durumunda makul
masraflar teminat altındadır.

Kişisel Eşyalar

4.7.

Skuba tertibatı ve fotoğraf ekipmanları da dahil
olmak üzere gemi adamları, dalgıçlar, dalış
eğitmenleri, misafirler veya diğer kişilere ait kişisel
eşyaların hasarı veya kaybı ile ilgili talepler teminat
altındadır. Gemi adamlarının, dalgıçların, dalış
eğitmenlerinin, misafirlerin ve diğer kişilerin kişisel
eşyaları için ödenecek maksimum tutar her bir kişi
ve her bir talep başına, bu kişilerin zilyetliğindeki
kişisel eşya söz konusu ise 2250 ÖÇH'dir. Söz
konusu eşyanın "diğer eşya" veya "taşıyana teslim
edilen değerli eşya" olması durumunda ödenecek
maksimum tutar ise her bir kişi ve her bir talep
başına 3375 ÖÇH'dir.

Kirlilik ve Çevresel
Yükümlülükler

4.8.

Kirlilik ve Çevresel Yükümlülükler

4.8.1.

Temizleme masrafları ve muhtemel kirlilik rizikolarını
engellemek için alınacak önlemlerle ilgili makul
masrafları kapsayacak şekilde botun sebep olduğu
kirlilik teminat altındadır.
İspat edilebilir kaza veya hadise sebebiyle meydana
gelmiş olması koşuluyla mercan resifleri veya diğer
hassas deniz ortamlarına verilen hasarlardan
kaynaklanan idari cezalar ve diğer yaptırımlar
teminat altındadır.

4.8.2.

Karantina
Masrafları

4.9.

Herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının doğrudan
etkisi sonucunda sigorta ettirenin veya sigortalının
katlanmak zorunda kaldığı ekstra masraf ve giderler
teminat altındadır.

Kaçak Yolcular,
Sığınmacılar ve
Hayat Kurtarma

4.10.

Sigorta ettirenin bilgisi dışında botta bulunan kaçak
yolculardan, sığınmacılardan ve denizde hayat
kurtarmadan doğan masraf ve giderler teminat
altındadır.

Yedekte Çekme

4.11.

Botun kurtarma amaçlı yapacağı çekilerden
kaynaklanan üçüncü kişilerden gelecek talepler
teminat altındadır.

Su Sporları

4.12.

Dalış botunuza ait olan veya botunuzda taşınan su
sporu ekipmanlarının kullanımından kaynaklanan ve
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bu poliçenin konusuna giren rizikolar teminat
altındadır.
Enkaz Kaldırma

4.13.

Enkaz Kaldırma

4.13.1. Dalış botunun enkazının yüzdürülmesi, yerinin
değiştirilmesi, yok edilmesi, ışıklandırılması veya
işaretlenmesinden
kaynaklanan
sorumluluklar
teminat altındadır.
4.13.2. Enkazın kurtarılan kumanyası ve ekipmanlarının
değeri, herhangi bir tazminat ödemesinden mahsup
edilecek ve sadece aradaki fark tahsil edilebilecektir.
4.13.3. Kurtaranların LOF kapsamına SCOPIC’i dahil
etmesi durumunda sigorta ettirenin SCOPIC
yükümlülüklerinden doğacak sorumluluklar teminat
altındadır.
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BÖLÜM C: DİĞER TEMİNATLAR
Diğer
Sözleşmelerden
Doğan Tazminatlar

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Dalışla İlgili
Ürünler, Hava ve
Gazın
Kullanımından ve
Temininden
Kaynaklanan
Sorumluluklar

Diğer sözleşmelerden doğan tazminatlar
Daha önceden bize bildirilmiş olması şartıyla; dalış
botunuzdan ve dalış botunuzun işletmesinden
kaynaklanan hastalık, kişisel yaralanma, ölüm ya da
maddi zararlar ile ilgili sözleşmeden doğan
tazminatlar teminat altındadır.
Diğer sözleşmelerden doğan tazminatlarla ilgili
teminat limiti talep başına beş (5) milyon ABD Doları
ile sınırlıdır.

5.2.

Dalışla ilgili ürünler, hava ve gazın kullanımından
ve temininden kaynaklanan sorumluluklar

5.2.1.

Dalışla ilgili ekipmanları, eğlence amaçlı dalış
gezileri esnasında kullanılmak üzere solunan havayı
ve gazı sizin, gemi adamlarınızın ya da dalış
eğitmenlerinin temin etmesi durumunda, sonucunda
doğan herhangi bir dalış kaynaklı hastalık,
yaralanma, ölüm veya eşya zararları teminat
altındadır.
Bu bölüm altında teminat limiti talep başına 5
milyon $’ dir.

5.2.2.

Dalgıçlar ve
Misafirler Bot
Dışında İken
Doğan
Sorumluluklar

5.3.

Dalış botunuzun sefer programının ve sigorta
teminatının dalgıçların ve misafirlerin geçici bir süre
bottan sahile veya başka yerlere inmesini de
içermesi durumunda botun sorumlulukları da
teminat altındadır. Ayrıca dalgıçların güvertede
kalmayı ya da limana dönmeyi tercih edebilecekleri
dalış aktivitesi ile son dalışlarından itibaren
geçirmeleri gereken zorunlu uçuş öncesi bekleme
süresi nihayetinde toplanıp eve dönmeleri arasında
oluşabilecek mesuliyette de teminat altındasınız.

Korsanlık

5.4.

Dalış
botunuza
karşı
yapılan
korsanlık
eylemlerinden kaynaklı teminatlarınız başlığı
altındaki her talebiniz karşılanmaktadır. Kaçırılma ve
fidye talepleri için lütfen teminat dışı sorumluluklar
bölümümüzü inceleyiniz.

Sigortasız veya
Sigorta Teminatı
Kısıtlı olan
Gemilerin
Verdiği Zararlar

5.5.

Eğer siz, gemi adamlarınız veya misafirleriniz dalış
botunuzda iken, sigortasız yada sigorta teminatı
kısıtlı 3. kişilere ait bir gemi onların yaralanmasına
sebebiyet verirse, bu taraflardan tahsili mümkün
olmayan tıbbi harcama ve giderler teminatı
altındadır.
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Savaş Rizikoları

5.6.

Sigorta ettirenin savaş rizikolarından kaynaklanan
denizcilik
sorumluluk
talepleri
teminat
kapsamındadır, meğer ki; sigorta ettirenin ayrı bir
savaş rizikosu teminatı mevcut olsun. Sigorta
ettirenin ayrı bir savaş rizikosu teminatının mevcut
olması durumunda, sigortalı botun sigorta
bedelinden fazla olan kısmın ABD Doları’na tekabül
eden karşılığı (100 milyon ABD Doları’nı geçmemek
kaydıyla) veya savaş rizikoları sigortacısı tarafından
tazmin edilebilir olan miktar arasında hangisinden
daha
yüksek
tazminat
alınması
mümkün
olabilecekse o tazminat sigortacı tarafından
ödenebilir kabul edilecektir. Sigortacının iş bu özel
şartın ekli bulunduğu poliçe kapsamında sağladığı
teminata bazı özel koşullar uygulanır:
1.Savaş, grev, terörizm ve ilgili rizikoların mevcut
olduğu bölgelerde meydana gelen hadiselerden
kaynaklı talepler teminat altında değildir.
2.Sigortacı, sigorta ettirene yedi (7) günlük poliçe
iptal ihbarı yöneltmek suretiyle savaş rizikoları
teminatını sona erdirme hakkını saklı tutar.
3.Türkiye’de savaş çıkması durumunda sigorta
ettirene iş bu özel şartın ekli bulunduğu poliçe
kapsamında temin edilen savaş rizikoları teminatı
kendiliğinden sona erecektir.
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BÖLÜM D: TEMİNATA DAHİL OLMAYAN RİZİKOLAR
Herhangi bir hasarın tazmin edilebilir olması için hasarın poliçe üzerinde belirtilmiş
olan sigorta süresi içinde meydana gelen bir hadiseden kaynaklanmış olması gerekir.
Ayrıca aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar sigortacı tarafından tazmin
edilmez:
Kiracılar

6.1.

Sigorta konusu botun, sigorta ettiren veya sigortalı
tarafından
başkalarına
kiralanması
veya
başkalarının bedelsiz kullanımına tahsis edilmesi
durumunda sigorta ettirenin veya sigortalının
sorumlulukları teminat altındadır. Ancak sigortacı
tarafından sigortalanması kabul edilip poliçede
belirtilmediği veya ayrı bir sigorta poliçesi ile teminat
altına
alınmadığı
durumlarda
kiracıların
sorumlulukları teminat altında değildir.

Diğer
Sözleşmelerden
Doğan
Tazminatlar

6.2.

Hastalık, yaralanma, ölüm veya mal zararları ile ilgili
sözleşmeler haricindeki sözleşmelerden doğan
tazminatlar teminat altında değildir.

Gemi
Adamlarının
Hayat Sigortaları
ve Bireysel
Emeklilik Sigorta
Kesintileri

6.3.

Gemi adamlarının hayat sigortası veya bireysel
emeklilik sigortaları kesintileri teminat altında
değildir.

Ticari dalış

6.4.

Ticari dalış veya denizaltı, mini denizaltı veya dalış
hücresi kullanımından kaynaklı talepler teminata
altında değildir.

Muafiyetler

6.5.

Sigorta ettirenin veya sigortalının menfaattar olduğu
diğer sigorta poliçelerinde üstlenmek durumunda
olduğu muafiyet tutarları teminat altında değildir.

Gecikme

6.6.

Sigorta poliçesinin rotadan sapma masrafları
bölümünde kapsananların dışında kalan ve sigorta
konusu botun gecikmesinden kaynaklanan masraf
ve giderler teminat altında değildir.

İhtilaflar

6.7.

Sigorta ettirenin veya sigortalının üçüncü kişiler ile
kurduğu sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar ya
da botun maruz kaldığı muamelelerden doğan
anlaşmazlıklar teminat altında değildir.
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Dalış Kazaları ve
6.8.
Seyahat Sigortaları

Kazaya sizin sebebiyet verdiğiniz durumlar veya
dalış botunun donatanı veya işletmecisi olmanızdan
kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere dalış
kazaları veya seyahat sigorta poliçeleri altında
sigortalanabilecek hasarlar teminat altında değildir.

Dalış Merkezleri

6.9.

Normalde bir dalış merkezi sorumluluk sigortası
altında tazmin edilebilecek olan hasarlar teminat
altında değildir.

Dalış Okulları

6.10.

Bir dalış okulunda veya karadaki benzer
işletmelerde dalış eğitimi kapsamında verilen talimat
veya tavsiyelerden kaynaklanan hasarlar teminat
altında değildir.

İstihdam
Uygulamaları

6.11.

Hukuka aykırı işten çıkarmalar, adil yargıyı
tanımama, zorbalık, cinsel taciz veya başka
şekildeki ayrımcılık uygulamaları veya istihdam
uygulamalarıyla ilgili herhangi bir kanun veya diğer
hukukî düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan
tazminatlar teminat kapsamında değildir.

Çevreye Verilen
Zarar

6.12.

Mercan resiflerinin, tarihi değeri olan batıkların veya
diğer
hassas
deniz
çevresinin
sürekli
kullanılmasından veya botun bu bölgede seyrinden
doğan çevresel etkiler teminat altında değildir.

Cezalar

6.13.

Sigorta konusu botun aşırı yüklenmesinden, kaçak
mal
taşınmasından
veya
ambargonun
delinmesinden doğan cezalar teminat altında
değildir.

Yasadışı
Ödemeler

6.14.

Haraç, şantaj veya rüşvet gibi her türlü yasadışı
ödeme veya bunlarla ilgili masraf ve giderler teminat
altında değildir.

Talimat veya
Tavsiyeler

6.15.

Dalış gezisi esnasında meydana hadiselerin dışında
eksik dalış talimatları veya tavsiyeleri nedeniyle
oluşan talepler teminat altında değildir.

Adam Kaçırma ve
Fidye Talepleri

6.16.

Adam kaçırma ve fidye talepleri teminat altında
değildir.

Radyoaktif
Bulaşma

6.17.

Sigorta ettirenin veya sigortalının, gemi adamları
veya temsilcilerinin kusurlu faaliyetleri nedeniyle
gerçekleşip
gerçekleşmediğine
bakılmaksızın,
doğrudan veya dolaylı olarak:
1) Nükleer yakıttan, nükleer atıktan veya nükleer
yakıtın yanmasından bulaşan radyoaktivite veya
iyonize radyasyondan veya
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2) Herhangi bir nükleer tesis, reaktör veya nükleer
yer veya bileşene ait radyoaktif, toksik, patlayıcı
veya diğer tehlikeli ve bulaşıcı eşyalardan veya
3) Atomik veya nükleer bölünme ve/veya füzyon
veya benzer reaksiyon veya radyoaktif güç veya
olaya dair herhangi bir silah veya aletten veya
4) Radyoaktif bir olaya dair radyoaktif, toksik,
patlayıcı veya diğer tehlikeli veya bulaşıcı eşyadan
kaynaklanan sorumluluklar teminat altında değildir.
Diğer Sigortalar

6.18.

Sigorta ettirenin yaptırmış olduğu tekne ve makine,
savaş rizikoları ve savaş rizikoları sorumluluğu,
motorlu taşıtlar, havacılık veya su ürünleri sigortaları
tarafından karşılanabilir olan meblağlar teminat
altında değildir.

Kişisel Eşyalar

6.19.

Sigorta ettirenin veya sigortalının maliki olduğu veya
kiraladığı mallar teminat altında değildir.

Değerli Eşyalar

6.20.

Taşıyana saklaması için teslim edilmemiş olması
şartıyla para, kıymetli evrak, altın, gümüş,
mücevher, sanat eseri, süs eşyası ve diğer değerli
eşyanın zıyaı veya hasarı teminat altında değildir.

Satış veya İkmal

6.21.

Dalışla ilgisi olmayan ürünlerin satışı veya ikmali
teminat altında değildir.

Kurtarma ve
Yardım
Hizmetleri

6.22.

Sigorta konusu bota sağlanan kurtarma ve yardım
hizmetleri veya müşterek avarya ödeme talepleri ve
ilgili tüm anlaşmazlıklar teminat altında değildir.

Spor ve Aktiviteler

6.23.

Dalgıçlar veya misafirler dalış botunuzun dışında
iken yüzme, şnorkelle yüzme veya dalmaları
haricindeki aktivite ve sporlar teminat altında
değildir.

Devlet Tazmin
Programları

6.24.

Bedensel zarara uğrayan kişiler zorunlu bir devlet
veya ulusal tazmin programı dahilinde tazminat
almaya hak kazanmışsa, bu talepleri ödeme
zorunluluğu bu poliçe kapsamında değildir. Bu
istisna sigorta ettirenin veya sigortalının veya
üçüncü şahısların tazmin hakkını elde etmek için
gerekli adımları atmakta başarısız olması
durumunda dahi geçerlidir.

Teknik Dalış

6.25.

Teknik dalışlar teminat altında değildir.
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Denize
Elverişsizlik

6.26.

Sigorta konusu botun denize elverişli durumda
muhafaza edilmemesi veya bayrak devletinin,
sertifika kuruluşlarının ve klasların gerekliliklerine
uygun şekilde tutulmaması veya işletilmemesi
sonucunda oluşan enkaz kaldırma dahil hiçbir talep
için ödeme yapılmaz.

Pervasızca
Hareket

6.27.

Sigorta ettirenin veya sigortalının bir kanun, özel şart
veya düzenlemeyi bilerek ve meydana gelecek
zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle ihlal
etmesi veya bot üzerinde veya botla ilgili olarak
güvenli olmayan veya gereksiz tehlike içeren
faaliyetlere
izin
verilmesinden
kaynaklanan
durumları içerir.
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BÖLÜM E: GENEL KURALLAR
Devir

7.1.

Sigortacı tarafından yazılı onay alınmadıkça poliçe
başka bir kişiye devredilemez.

İptal

7.2.

Sigortalı veya sigorta ettiren 30 gün önceden
sigortacıya iptali yazılı olarak bildirmek kaydıyla
poliçeyi yenileme tarihinde herhangi bir öğlen
saatinde iptal edebilir. Sigortacı poliçeyi herhangi bir
zamanda 30 gün önceden bildirmek kaydıyla iptal
edebilir.

Tazminat
Talepleri

7.3.

Sigorta ettirene veya sigortalıya karşı bir tazminat
talebinde bulunulması durumunda iş bu özel şartın
F.8 numaralı bölümünde belirlenmiş olan tazminat
taleplerinde uygulanan usulün takip edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde tazminat talep etme
hakkı etkilenebilir.

Şikayetler

7.4.

Sigortacı, sigorta ettirenden veya sigortalıdan gelen
tüm şikayetleri değerlendirmektedir. Sigortacının
tazminat taleplerini ele alış şeklinden, sigorta ile ilgili
bir konuda veya sunulan hizmetten memnun
kalınmaması durumunda iletişim için bu adres
kullanılabilir: sikayet@turkpandi.com

Geçerli Hukuk
ve Yetkili
Mahkeme

7.5.

Bu sigorta poliçesinden kaynaklanan bütün
uyuşmazlıklar taraflar aksini kararlaştırmadıkça Türk
Hukuku’na
tabidir.
Uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde yetkili mahkeme,
Denizcilik
İstanbul
Ticaret
konuları
ile
ihtisaslaşmış
Mahkemesi’dir.

Limanda Yatma

7.6.

Limanda yatma
yapılmamaktadır.

Bilgilendirme

7.7.

Sigorta ettiren hangi koşullar altında sigorta teminatı
vereceğine karar verebilmesi için sigortacıya
teminatı etkileyebilecek tüm bilgileri vermek
zorundadır. Bu sorumluluk sigortacının hem sigorta
ettireni olunduğu süre boyunca hem de bu süreden
önce geçerli olan sürekli bir sorumluluktur. Bu
sorumluluğa aykırı hareket sigorta ettirenin tazminat
talebinin karşılanmaması sonucunu doğurabilir.

Prim

7.8.

Sigorta primi yıllık olarak belirlenir ve sigorta teminat
kapsamının genişletilmesi istenmediği takdirde veya
botun kullanım amacı farklı bir faaliyete çevrilmediği
sürece başka bir prim ödemesi yapılmayacaktır.

süreleri

için

prim

iadesi
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Primler belirlenen taksitlerle
ve tarihlerde
ödenmelidir. Sigorta ettiren sigorta primini
ödemezse mütemerrit olur. Sigorta ettiren, ilk taksiti
veya tamamı bir defada ödenmesi gereken primi
zamanında
ödememişse
sigortacı
ödeme
yapılmadığı sürece sözleşmeden üç ay içinde
cayabilir. Bu süre vadeden başlar. Prim alacağının,
muacceliyet gününden itibaren üç (3) ay içinde dava
veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde
sözleşmeden
cayılmış
olunur.
İzlenmeyen
primlerden herhangi biri zamanında ödenmezse,
sigortacı sigorta ettirene noter aracılığıyla veya iadeli
taahhütlü mektupla on (10) günlük süre vererek
borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde sürenin
sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar
eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise
sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının,
sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar
Kanunu'ndan doğan, ancak sigorta ettiren ve
sigortalı aleyhine olmayan diğer hakları saklıdır.
Teminat

7.9.

Sigortacı tarafından gerekli olduğu düşünülen
durumlarda ve uygun görülen durumlarda tazmin
edilen talepler için sigorta ettiren ve sigortalı adına
taahhütname, senet veya
banka teminatı
sağlanacaktır.

Sörveyler

7.10.

Sigortalının veya sigorta ettirenin botun daima
denize elverişli olmasını sağlama yükümlülüğü
bulunmaktadır. Sigortacı herhangi bir zamanda botu
incelemek için masrafları sigorta ettirene ait olmak
üzere bir sörveyör görevlendirebilir. Yapılan sörvey
neticesinde botta eksiklikler bulunması halinde,
bunların sörveyörün tavsiyelerine göre giderilmesi
istenecektir.
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BÖLÜM F: TAZMİNAT TALEPLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Bildirim

8.1.

Bildirim

8.1.1.

Sigorta ettirenin veya sigortalının
a. Sorumluluğunu gerektirebilecek her bir
hadiseyi on (10) gün içinde,
b. Kendisi aleyhine üçüncü bir kişi
tarafından yöneltilen tazminata neden
olabilecek her bir alacak talebini ise
derhal
yazılı
olarak
sigortacıya
bildirmek zorundadır.
Sigortalının veya sigorta ettirenin aleyhine ileri
sürülen istemlerin makul giderleri sigortacı
tarafından karşılanır. Sigorta ettiren veya
sigortalı,
söz
konusu
giderlere
dair
sigortacının gerek duyabileceği tüm bilgi ve
belgeleri ibraz etmek zorundadır.

8.1.2.

Belgelendirme

8.2.

Belgelendirme

8.2.1.

Sigorta ettiren veya sigortalı herhangi bir
konuya
ilişkin
kendi
hâkimiyetinde,
himayesinde, kontrolünde veya bilgisinde olan
herhangi bir bilgi veya belgeyi sigortacıya
bildirmek ve bu belgeleri, sigortacı tarafından
talep edilir edilmez, sigortacıya ve/veya
bilirkişilere veya kendi adına hareket etmek
için
atanmış
avukatlara
iletmek
ve
denetlenmesi ve kopya alınmasına izin
vermek zorundadır.
Sigorta ettiren veya sigortalı, sigortacıya veya
atanan
bilirkişilere
veya
avukatlara,
sigortacının konu ile ilgili bilgi sahibi olduğunu
düşündüğü veya aynı zamanda sigorta ettiren
veya sigortalı tarafından istihdam edilmiş olan
herhangi bir kişi ile görüşmesi için izin vermek
zorundadır. Eğer bu şekildeki herhangi bir
kişinin konu ile ilgili herhangi bir yasal süreçte
tanıklık etmesi gerekirse sigorta ettiren veya
sigortalı bu kişinin hazır bulunmasını temin
etmek için elinden gelenin en iyisini
yapacaktır.

8.2.2.

Gelişmeler

8.3.

Sigorta ettiren veya sigortalı, sigortacı
tarafından
tamamen
veya
kısmen
sigortalandığı
veya
sigortalanabileceği
sorumluluklarına sebep olabilecek herhangi
bir konunun gelişiminden ve tüm gider veya
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harcamalardan ve bu konu ile ilgili teklif edilen
herhangi bir işlemden sigortacıyı haberdar
etmek zorundadır.
Anlaşma

8.4.

Sigorta ettiren veya sigortalı, sigortacı
tarafından
tamamen
veya
kısmen
sigortalandığı
veya
sigortalanabileceği
herhangi bir konu ile ilgili sigortacının onayı
olmadan anlaşamaz, sulh olamaz veya
sorumluluk kabul edemez. Eğer sigorta ettiren
veya sigortalı tamamen veya kısmen
sigortalandığı
veya
sigortalanabileceği
herhangi bir konu ile ilgili anlaşma yapar ise,
bunu sigortacıya yazılı bildirmek zorundadır.
Eğer sigortacı sulh anlaşmasına, kendisine
anlaşmanın bildirildiği tarihten itibaren on beş
(15) gün içerisinde sigorta ettirene veya
sigortalıya onay vermez ise, yapılan sulh
anlaşması sigortacıya karşı geçersizdir.

Tazmin

8.5.

Sigortacının mutabakatı olmadan veya atanan
bir bilirkişi veya avukat ile yürütülmeden veya
daha
önceden
sigortacı
tarafından
onaylanmadan herhangi bir gider veya
masrafa maruz kalan bir sigorta ettiren veya
sigortalı sadece makul gider ve masraflarının
sigortacı tarafından tazmin edilmesine hak
kazanacaktır.

Delil

8.6.

Bir sigorta ettiren veya sigortalı, herhangi bir
delili alıkoymayacak, gizlemeyecek veya
yalan beyanda bulunmayacaktır ve 8.1.2 ile
ilgili olarak gerekli belgeleri sigortacıya iletmek
zorundadır. Zorunluluk yerine getirilmediği
takdirde, durumun yazılı olarak bildirilmiş
olması kaydıyla sigortacının sorumluluğu,
zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödenecek
miktarla sınırlıdır.

Tazminat Taleplerinin
Ele Alınması İle İlgili
Sigortacının Yetkileri

8.7.

Tazminat taleplerinin ele alınması ile ilgili
sigortacının yetkileri

8.7.1.

Sigortacı, 8.1 numaralı özel şarta uygun
olarak bildirimde bulunulması tarihinden
itibaren beş (5) gün içinde, gelen taleplerle
ilgili olarak sigorta ettirenin veya sigortalının
adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler
kendisine ait olmak üzere, gerekli hukukî
işlemlerin gerçekleştirilip kararların alınmasını
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ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı
üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya bildirir.

Sigortalının veya
Sigorta Ettirenin Aykırı
Hareketi

8.7.2.

Sigortalının veya sigorta ettirenin sigortacı
tarafından
tamamen
veya
kısmen
sigortalandığı
veya
sigortalanabileceği
herhangi bir sorumluluk ile ilgili herhangi bir
konu veya yasal işlemleri, sigortacı doğrudan
yürütmek veya kontrol etmek ve özellikle
sigorta ettireni veya sigortalıyı belli bir bilirkişi
veya avukat tayin etmesi açısından
yönlendirmek hakkına sahiptir.

8.7.3.

Sigortacı uygun gördüğü şekilde, herhangi bir
konu veya işlem ile ilgili sigorta ettirene veya
sigortalıya anlaşmayı, sulh olmayı veya farklı
bir şekilde hadiseyi sonlandırmayı şart
koşmak hakkına sahiptir.

8.7.4.

Sigortacı herhangi bir zamanda sigorta
ettirene veya sigortalıya ihbarda bulunarak
sigorta ettiren veya sigortalı adına hareket
etmesi için atanan bilirkişi veya avukata
onaylarını geri aldıklarını bildirebilir. Bu
durumda, sigorta ettiren veya sigortalı bu
bilirkişi veya avukatın gider ve masraflarını
tazmin etmeyecektir.

8.7.5.

Sigortacı herhangi bir zamanda sigorta ettiren
veya sigortalı adına ve sigortacı hesabına
uygulanabilir indirimlere tabi olarak sigorta
ettirenin veya sigortalının sigortacı tarafından
tamamen veya kısmen sigortalandığı veya
sigortalanabileceği
sorumluluklarla
sonuçlanabilecek herhangi bir konu ile
ilgilenmesi amacıyla bilirkişiler veya avukatlar
atayabilir.

8.8.

Sigorta ettiren veya sigortalı, işbu özel
şartlarda öngörülen ve yaptırımı özel olarak
belirtilmemiş olan bir kurala aykırı hareket
ederse, bu aykırılığın meydana gelmesinde
sigorta ettirenin veya sigortalının kusuru
yoksa, sigortacının sigorta sözleşmesinden
kısmen veya tamamen cayma hakkını
kullanarak sigorta sözleşmesini sona erdirme
hakkı saklıdır.
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Sigortalıya Ödeme
Yapma Şartı

8.9.

Sigortacı
tarafından
aksi
belirlenmiş
olmadıkça, sigorta ettirenin veya sigortalının
sigortacıdan bir ödeme talep edebilmesi için
öncelikle sorumluluğunu yerine getirmiş
olması veya kredi veya benzer bir şekilde
olmamak üzere ödeme yapmış olması bir ön
şarttır.

Teminat

8.10.

Teminat

8.10.1.

Sigortacı, sigorta ettiren veya sigortalı adına
bir teminat sağlamak yükümlülüğü altında
değildir. Sigortacı, uygun gördüğü şartlar
altında teminat sağlayabilir; ancak sağlanan
bu teminat, sigortacı tarafından teminatın
sağlandığı talebe ilişkin herhangi bir
sorumluluğun
kabul
edildiği
anlamına
gelmeyecektir
Sigortacının teminat sağladığı sigorta ettiren,
sigorta ettirenin açık yetkisi ile veya haricinde,
talep üzerine, teminatı yenisiyle değiştirecek
veya bu teminatın miktarına karşılık gelen bir
tutarı, bu miktarın sigortacıdan tazmin
edilebilir olup olmadığına bakılmaksızın,
sigortacıya ödeyecektir.
Sigortacı
hiçbir
halde,
botun
alıkonulmasından, sigorta ettirenin veya
bir
malvarlığının
sigortalının
diğer
alıkonulmasından,
haczedilmesinden
ve
teminatın karşılığı veya karşılıksız olması
nedeniyle sigortalının uğrayacağı diğer
herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
Sigorta ettiren veya sigortalı, sigortacının
sigorta ettiren veya sigortalı adına veya
sigortacının sağladığı teminat altında ödediği
miktar veya miktarları, sigortacının görüşüne
göre tazmin edilebilir olmayan sorumluluklar
bakımından sigortacının talebi olması halinde
yapılan ödeme ölçüsünde karşılayacaktır.
İş bu özel şartlar yalnızca kabotaj
seferlerinden doğan sorumluluk rizikoları
hakkında geçerlidir. Taraflar açıkça ayrıca
kararlaştırmadıkça kabotaj seferi dışında
oluşabilecek herhangi bir sorumluluk ile ilgili
olarak sigortacıdan herhangi bir ödeme talep
edilemez.

8.10.2.

8.10.3.

8.10.4.

8.10.5.
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