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Tenezzüh Teknesi Sorumluluk 
Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz
Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine 
sorumluluk sigortası konusunda uzman sigortacı.

Kabotaj seferinde çalışan gemiler, turistik tek-

neler, balıkçı tekneleri, dalış botlarının yanı sı-

ra tenezzüh tekneleri için de sorumluluk sigorta-

sı teminatı sağlamaktayız. Lüks tenezzüh teknesi 

piyasasının hatırı sayılır bir bölümünün sorum-

luluk rizikolarını sigortalamaktan gurur duyuyo-

ruz. Tenezzüh teknesi sahiplerinin hedeflendi-

ği uzman bir sigorta poliçesi geliştirdik. Bilindiği 

üzere sağladığımız sigorta özel şartlarımıza da-

yanmaktadır fakat özel şartlarımız ticari gemile-

re daha çok uyduğu için, tenezzüh teknesi piya-

sası için sade dille yazılmış bir poliçe oluşturduk. 

Oluşturduğumuz poliçe mevcut poliçeler arasında 

en kapsamlısıdır.
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Teminat Altına Aldığımız Sorumluluklar:
 Çatma, yüzer veya sabit cisim hasarları

 Gemi adamı, misafirler ve diğer kişiler

 Rotadan sapma masrafları

 İdari para cezaları

 Dava ve say masrafları

 Kirlilik ve çevresel yükümlülükler

 Karantina masrafları

 Kaçak yolcular, sığınmacılar ve hayat kurtarma

 Yarış teminatı

 Su sporları

 Çeki sorumlulukları

 Enkaz kaldırma masrafları

Size Karşı Doğabilecek Sorumluluklara 
İlişkin Teminatlar:

 Sözleşmelerden doğan teminatlar

 Korsanlık

 Sigortasız veya sigorta teminatı kısıtlı olan tek-

nelerin verdiği zararlara karşı teminatlar

Teminat Altına Aldığımız Sorumluluklar
Açıkça tanımlanmış az sayıda istisna haricinde tüm deniz 
sorumluluklarınıza teminat sağlıyoruz.
Klasik tenezzüh teknesi sigortası poliçelerinde sorumluluk 
limitleri tekne bedeli ile sınırlıdır. Bizim tenezzüh teknesi 
sorumluluk poliçemizde  teminatınız tekne bedeli ile değil sizinle 
belirleyeceğimiz sorumluluk limitine kadar verilebilmektedir.
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Neden Bizim Tenezzüh Teknesi 
Sorumluluk Teminatımıza İhtiyacınız Var?
Çalışırken birçok riziko ile karşı karşıyasınız ve bu rizikoların 
teminat altına alınmamasının sonucunda ciddi zararlar doğurabilir:

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 hastanede veya tıbbi teda-

vi altındayken siz bu masrafları karşılamakla yü-

kümlü kılınırsanız, bu esnada yapılan hastalık 

ödeneklerini de karşılıyoruz. Tenezzüh tekneni-

zin tam zıya olması halinde gemi adamınıza öde-

meniz gereken tazminatlarınız teminat altındadır.

Misafirler
Tenezzüh teknenizde bulunan misafirlere kar-

şı sorumluluklarınız, misafirleriniz yüzerken ya 

da şnorkelle dalarken teminat altındadır. Eğer 

tenezzüh teknenizde daha maceracı su sporla-

rı ekipmanları var ise, teminatınız su altı dalışı,  

deniz motosikleti ve su sporları sorumlulukları-

nı dahil ederek genişletilebilir.

Kiralama
Eğer teknenizi gemi adamları ile birlikte kiraya 

verirseniz,tekne kira altında iken doğan tenez-

züh teknesi sahibinin sorumlulukları police kap-

samındadır.

Kiracılar ve Onların Misafirleri
Kiracınızın ve onların misafirlerinin hareketle-

ri nedeniyle size veya tenezzüh teknenizle ilgi-

li sorumluluklarıza karşı, sizi savunuruz ve size 

destek veririz. Ayrıca size ilk aşamada yöneltile-

bilecek talepler ile ilgili herhangi bir sorumlulu-

ğunuz da teminatımız altındadır.
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Yerel Sigortacı Size 
Katmadeğer Kazandırır

Tenezzüh Teknesi Yarışı
Eğer tenezzüh tekneniz yelkenli ise yarış teminatı 

temin edebilirsiniz. Bu teminata normal yarışın ya-

nı sıra yat kulüpleri, yelken sporu dernekleri veya 

uluslararası tanınmış yelkencilik federasyonları ta-

rafından organize edilen yarışlar da dahildir. Fakat 

profesyonel yarışa katılan tenezzüh teknesi sahibi 

iseniz bizden teminat için ön onay almanız gerek-

mektedir. Sonrasında size ihtiyacınız olan teminatın 

detayları hakkında bilgi veririz.

Tamir Ve Bakım İşleri / Tenezzüh 
Teknesinin Yük Olarak Taşınması
Eğer tenezzüh tekneniz tamir altına alınır ise temina-

tınız halen geçerli olacaktır. Sıcak çalışma işi (kaynak 

v.b.) yapmadan önce bize bilgi vermenize gerek yok-

tur. Eğer tenezzüh tekneniz yük olarak güverte üze-

rinde taşınırsa veya rıhtımdan yat taşıması (DYT) 

yapılması gerekirse halefiyet hakkınız saklı kalmak 

kaydıyla teminat altındasınız.

Sözleşmeden Kaynaklı Sorumluluklar
Hastalık, yaralanma, ölüm ile ilgili veya marina, 

barınak veya tedarikçilerin şart ve koşulları ne-

deniyle meydana gelecek eşya zararları (5 mil-

yon limitli) ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan 

sorumluluklarınız teminatımız altındadır.

Dünya Çapında Teminat
Tenezzüh teknesi poliçemizde bölgesel sınır-

lar ön onayımızla kaldırılabilmektedir. Uzak-

lara sefer yaptığınızda korsanlık faaliyetleri 

sonucunda doğan sorumluluklarınız teminat 

altındadır. Savaş ve terörizm rizikoları için tü-

müyle sigorta teminatı sağlayabiliyoruz. Bu da 

şu anlama gelir ki, ayrı bir poliçe satın alma-

nıza gerek yoktur. Deneyimlerinizden bilece-

ğiniz üzere bu tip sigorta ayrı özelliklere ve li-

mitasyonlara sahiptir ve bu nedenle böyle bir 

işe girişmeden önce bizimle ihtiyaçlarınızı tar-

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

Talepler
Önceliğimiz brokeriniz ile süreç boyunca yakın 

çalışarak size yöneltilen taleplere karşı sizi si-

gortalımız olarak korumaktır. En büyük amacı-

mız teminat altında olan talepleri gecikmeden 

ödemektir.

Dokümantasyon
Türk P&I gittiğiniz limanlarda veya bayrak devle-

ti tarafından talep edilen dokümanları sizlere te-

min eder.

Sabit Prim
Tenezzüh Teknesi  Sorumluluk Sigortası poliçe-

miz için ödeyeceğiniz prim her bir poliçe yılı ba-

şında sabitlenir ve sigorta kapsamını değiştir-

memiz istenmedikçe, sizden ek bir prim ödemesi 

talep edilmez. 

Ek Teminatlar
Size ayrıca misafirleriniz ve gemi adamlarınız için 

Kişisel Kaza Sigortası, Kiracı Sorumluluk Sigorta-

sı, teslim öncesi ve teslim sonrası gemi adamı so-

rumluluklar teminatlarını sağlamaktayız.

Kaliteli Hizmet Standartları
Müşteri hizmetlerindeki kalitemiz ile gurur duyu-

yoruz. Size ayrıca ofisimiz kanalıyla ve de dünya 

çapında temsilcilerimiz ağıyla 24 saat destek ve-

rebiliyoruz. İhtiyacınız olduğunda bir sigortalımız 

gibi hasar önleme tavsiyesi alma ve deniz sigor-

tasıyla ilişkili sözleşmelerin ücretsiz gözden geçi-

rilmesi hizmetlerimizden 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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