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Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda 
Artık Uzman Bir Sigortacınız Var!
Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine sorumluluk 
sigortası konusunda dünya standardında bir P&I teminatı sağlıyoruz. 
Türkiye’ de balıkçılık ile uğraşan 19.740 balıkçımız deniz, nehir ve 
göllerde uzman bir P&I sigortacısına sahip olabilecektir.  

Yenilikçi Yaklaşım
Balıkçılık endüstrisinde karşılaşılan zorluklar 

zamanla değişir. En çok emek isteyen endüst-

rilerde kendini tehlikeye atanların yenilikçi ve 

yaratıcı düşünceli sigortacı desteğinin olması 

önemli rol oynar.  Bu sektördeki uzmanlar ola-

rak balıkçılıkla bağlantılı olan pek çok riziko-

nun teminat altına alınması konusuna yenilikçi 

açıdan yaklaşıyoruz.

Anlaşılır Bir Dille Yazılmış Kurallar
Özellikle balıkçı gemileri için sade dille yazılmış 

bir poliçe oluşturduk. 

Poliçede armatörleri, işletenleri ve gemi ope-

ratörlerinin karşılaşacağı tüm sorumluluk ri-

zikolarından bahsedilmektedir. Basitçe söy-

lemek gerekirse, birkaç tane istisna dışındaki 

tüm deniz sorumluluk rizikolarını teminat al-

tına alıyoruz. Satır aralarındaki önemli nokta-

ların arkasına saklanmayan kişiler tarafından 

sigortalandığınızı gönül rahatlığı ile düşünebi-

lirsiniz. 

Artık Teknik Dil Yok
Poliçemizden gereksiz teknik sigorta ifadelerini 

kaldırdık. Poliçemiz kolay ve anlaşılır bir dilde ya-

zılmıştır. Poliçemizin ekinde bulunan özel şartlar 

kitapçığımız sayesinde teminatınızın kapsamı ve 

bizim hasar olaylarına yaklaşımımız hakkında asla 

tereddüt içerisinde olmayacaksınız.

Balıkçılık Endüstrisinin 
Desteği ile Dizayn Edilmiştir
Bu poliçeyi dizayn ederken bu sektörde çalışanla-

rın ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için sek-

tör paydaşları ile geniş çaplı istişarelerde bulun-

duk. Bu paha biçilemez katkılar sayesinde deniz 

piyasasındaki en iyi poliçeyi üretme amacımızı ba-

şarıyla gerçekleştirdik.

Uzman Ekibimiz 

Balıkçılık endüstrisini gerçekten bilen profesyonel 

sigorta ekibi tahsis ettik. Bu ekibin tek amacı sigor-

talılarımızın en adil prim seviyesinde en kaliteli te-

minat kapsamına sahip olmasını temin etmektir. 
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Sağladığımız Teminat

Açıkça tanımlanmış az sayıda istisna haricinde, size yöneltilen 
diğer tüm deniz sorumluluklarınıza teminat sağlıyoruz.

Teminat Altına Aldığımız Sorumluluklar:
 Çatma, balık ağları, yüzer veya sabit cisim hasarları

 Gemi adamı, yolcular ve diğerleri

 Rotadan sapma masrafları

 Cezalar

 Dava ve say

 Kirlilik ve çevresel yükümlülükler 

 Karantina masrafları

 Kaçak yolcular, sığınmacılar ve hayat kurtarma

 Çeki sorumlulukları

 Enkaz kaldırma

Size Karşı Doğabilecek Sorumluluklara 
İlişkin Teminatlar:

 Sözleşmelerden doğan teminatlar

 Korsanlık

 Sigortasız veya sigorta teminatı kısıtlı olan tekne-

lerin verdiği zararlara karşı teminatlar
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Gemi Adamı Sorumlulukları
Gemi adamlarının hastalanması, yaralanması 

veya ölümü gibi rizikolara karşı sorumlulukları-

nız ve ayrıca bu olaylar sonucunda oluşabilecek 

tıbbi masraflar teminatımız altındadır. 

Ayrıca gemi adamları tıbbi tedavi altında veya 

hastanedeyken ve siz bu masrafları karşılamak-

la yükümlü kılınırsanız, bu esnada yapılan has-

talık ödeneklerini de karşılıyoruz.  

Ödemelerimiz gemi adamının görev yaptığı dere-

ceye uygun seviyededir. Gemi adamlarınız ile “iş 

sözleşmesi”  imzalamadan önce bizimle bu konu 

hakkında görüşebilirsiniz.

Sapma Masrafları
Eğer hasta, yaralı gemi adamı veya diğer bir kişiyi 

sahile acil tıbbi tedavi için götürmek zorunda kalır-

sanız, bu olay sonucunda doğan ekstra masraf ve 

harcamalarınız teminat altındadır. Ayrıca bu durum-

larda yapılacak herhangi bir gemi adamı değişikliği 

nedeniyle beklemeler sonucunda oluşabilecek gecik-

melerden doğan masraflar da teminat altındadır.

Soruşturma ve Dava Masrafları
Çatma sonucunda resmi bir soruşturma veya dava-

ya katılmanız gerekir ise bundan doğabilecek makul 

harcamalarınız teminat altındadır.

Neden Bizim Uzman Balıkçı Teknesi 
Teminatımıza İhtiyacınız Var?

Çalışırken birçok rizikolar ile karşı karşıyasınız ve bu riziko 
teminat altına alınmazsa sonuçları ciddi zararlar doğurabilir.
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Cezalar
Kirlilik, kaçakçılık ve göçmenlik ile ilgili karşı-

laşabileceğiniz cezalar, belirtilen ihlallerin ka-

zaen veya gemi adamınızın kişisel kusur veya 

hatalarından kaynaklanması durumunda temi-

nat altındadır.

Balıkçı Ağları
Diğer kişilerin balıkçı ağlarına sizin verdiğiniz ha-

sarlar ile ilgili sorumluluklarınız teminat altındadır.

Sağlık ve Güvenlik Mevzuatları
Kasıtlı olmayan sağlık ve güvenlik mevzuat ih-

lalleri nedeniyle kesilen cezalar teminat altın-

dadır.

Kişisel Eşyalar
Kişisel eşyanın kaybı ile ilgili doğabilecek talepler 

belirlenmiş limitler ile teminat altındadır.

Kaçak Yolcular, Sığınmacılar ve Denizde 
Hayat Kurtarma
Kaçak yolcular, sığınmacılar ve denizde hayat kur-

tarma hadiseleri sonucunda oluşacak masraf ve 

harcamalar teminat altındadır.

Çeki
Teknelerimizin bazen başka bir gemiye çeki yapma-

sı gerekebilir ve sigortamız çeki teminatını kapsar.

Enkaz Kaldırma
Geminizin zıyaı sonrasında enkazın kaldırılması 

masrafları teminatımız altındadır.

Sözleşmeden Kaynaklı Sorumluluklar
Terminaller, balıkçı barınakları, limanlar, tedarik-

çiler ve diğer taraflarla yaptığınız ve kabul etmek 

zorunda kaldığınız sözleşmelerden kaynaklanan 

sorumluluklarınız teminatımız altındadır.

Türk P&I Sigorta’nın Alanında 
Uzman Çalışanlarından Daima 
Hızlı Geri Dönüş Alabilirsiniz



9      turkpandi.com8      turkpandi.com

Yerel Sigortacı Size 
Katma Değer Kazandırır

Talepler
Önceliğimiz brokeriniz ile süreç boyunca yakın çalı-

şarak size yöneltilen taleplere karşı sizi sigortalımız 

olarak korumaktır. En büyük amacımız teminat al-

tında olan talepleri gecikmeden ödemektir.

Güvenli Ayrıcalık
Türk P&I Sigortalısı olduğunuzda, Türk Bayrak-

lı ve Kabotaj hatlarında çalışan yüzlerce gemisini 

bize emanet eden diğer özel gemi armatörlerine 

katılırsınız. Bu size üstün bir ticari ayrıcalık ka-

zandıracaktır.

Kaliteli Hizmet Standartları
Müşteri hizmetlerindeki kalitemiz ile gurur duyuyo-

ruz. Size şirketimiz kanalıyla ve dünya çapında tem-

silcilerimiz ağıyla 24 saat destek verebiliyoruz. İhti-

yacınız olduğunda tıpkı bir sigortalımız gibi hasar 

önleme tavsiyesi alma ve deniz sigortasıyla ilişkili 

sözleşmelerin ücretsiz gözden geçirilmesi hizmetle-

rimizden faydalanabileceksiniz.

Bu broşür size sunabileceğimiz sorumluluk sigorta-

sı için genel bir bakıştır. Bu broşürü dikkatlice oku-

manızı ve brokeriniz ile de karşılıklı müzakere etme-

nizi tavsiye ettiğimiz poliçemizin içeriğindeki hüküm 

ve koşullara tabidir. Ek hükümler ve koşullar sigorta 

sertifikanızda bulunabilir ve bu da ayrıca göz önün-

de bulundurulmalıdır. 
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