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Dalış Botu İşinden Anlarız

Dalış botu armatörleri, operatörleri 
ve işletenleri için kaliteli sigorta

Uzmanız
İşinizin genel tanımına, kritik önem taşıyan detay-

larına, sizin kadar hakimiz... Eğer sigortacınızın işi-

nizden anlaması işiniz ve geleceğiniz için önemliy-

se, bilgili ve güvenilir bir sigortacınız artık var.

Türkiye genelinde, dalış botu sektöründeki bot sa-

hipleri, operatörleri ve işletenleri karşılaştıkları 

günlük rizikoların teminat altına alınması için Türk 

P ve I Sigorta’yı tercih ettiler.

Ya siz, sorumluluklarınızı güvence altına aldı-

nız mı?

Doğru İletişim
Bizi tercih ettiğiniz taktirde aynı zamanda işleri-

nizi kolaylaştıran bir P&I Sigortacısının müşterisi 

olursunuz.

Dalış Botu Sorumluluk Sigorta Poliçemiz, dalış bo-

tu sektörü ve 1000 gt’yi geçmeyen gemiler için ta-

sarlanmıştır ve teminatımızın limiti 500 milyon 

ABD Doları’na kadar çıkabilmektedir. Bu temina-

tın şartlarını içeren kural kitabımız kolay anlaşılır 

bir dilde yazılmıştır. Sigorta teminatınıza ve hasar-

larına yaklaşımımızil ilgili hiçbir tereddüdünüz ol-

maması için poliçenize yardımcı olacak bu broşü-

rümüzün yol gösterici olacağını umuyoruz.

Emsalsiz Teminat
İnanıyoruz ki, Dalış Botu Sorumluluk Sigortası po-

liçemiz mevcut sorumluluk poliçelerinin en kap-

samlısıdır. Poliçenin her bir bölümü, sektörünüz-

de faaliyet gösteren uluslararası firmaların talep 

ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır. Bu hangi 

teminata ihtiyacınız olduğuna ve daha önemlisi ge-

lecekte neye ihtiyaç duyabileceğinizin de öngörül-

mesine yardımcı olacaktır.

Hasar önleme eksperlerimiz, sigortalılarımıza za-

rar verebilecek yeni ya da ortaya çıkması muhte-

mel rizikolara karşı sürekli tetiktedir.

Bunların hepsi birlikte ele alındığında amacımız; 

poliçemizin, dalış botu işletenlerinin tüm ihtiyaç-

larını şu anda ve gelecekte tamamen karşılaya-

bilmesidir.

Sizin Tazminatınızı Ödeyen Kişiler 
Aynı Zamanda Dalgıçtır
Hasar ekspertizini yapacak kişiler  dalgıçlığın iyi 

ve kötü yanları ile doğrudan karşılaşmış ve gerek-

li bilgiye sahip dalgıçlardan oluşmaktadır. Bu da şu 

demektir ki, sizin tarif ettiğiniz durumu anında an-

larlar ve bir talep olduğunda neler yapılması gerek-

tiğine dair bilgiye dayanan kararlar alabilirler.
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Sağladığımız Teminat

Denizcilik operasyonlarınızla ilgili açıkça belirlenmiş 
“Teminat Dışı Kalan Rizikolar” haricinde tüm 
hasarlarınıza teminat vermekteyiz.

Teminat Altına Aldığımız Sorumluluklar:
 Çatma ve maddi hasarlar

 Dalgıçlar, misafirler ve diğerleri

 Rotadan sapma masrafları

 Soruşturma ve savunma masrafları

 Cezalar

 Şahsi eşyalar

 Çevre kirliliği sorumlulukları

 Karantina masrafları

 Kaçak yolcular, mülteciler ve hayat kurtarma

 Çeki sorumlulukları

 Su sporları 

 Enkaz kaldırma

 Mürettebatınız ile ilgili sorumluluklar

Size Karşı Doğabilecek 
Sorumluluklara İlişkin Teminatlar:

 Sözleşmelerden doğan teminatlar

 Dalışla ilgili eşyalar, hava ve gaz kullanımı ve te-

mininden doğan sorumluluklar 

 Dalgıçlar ve misafirler ile ilgili gemi dışında iken 

doğan sorumluluklar

 Korsanlık

 Sigortasız veya sigorta teminatı kısıtlı olan tekne-

lerin verdiği zararlara karşı teminatlar

Dalış Botu Sorumluluk Sigortası
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Neden Bizim Uzman  Dalış Botu 
Sorumluluk  Teminatımıza İhtiyacınız Var?

Çalışırken birçok riziko ile karşı karşıyasınız 
ve bu rizikoların teminat altına alınmamasının sonucunda 
ciddi zararlar doğabilir: 

Özellikle dalış botu sahibi olan müşterilerimize, 

skuba dalışlarının getirdiği rizikolar nedeniyle di-

ğer poliçe sahiplerine nazaran daha geniş bir temi-

nat önerilir.

Kişisel Eşyalar İçin Ekstra 
Gemi Adamı Teminatı
Biliyoruz ki dalış işi uzman giysi ve ekipman ihti-

yacını beraberinde getirir. Gemi adamlarınızın eş-

yalarının, skuba teçhizatının ve kameraların kaybı 

için size karşı yöneltilen taleplerle ilgili teminatını-

zı garantiye almak için, size normal sigorta temina-

tımızın ötesinde yeterli limitler ile  kişisel eşyalar 

sigortası sağlıyoruz.

Gemi Adamınız Sizin En 
Değerli Yatırımınızdır:
Biz, karşılaşabileceğiniz gemi adamı hastalığı, ya-

ralanması veya ölümü ya da bu nedenlerden do-

layı oluşabilecek sağlık masraflarıyla ilgili so-

Korsanlık Global Bir Rizikodur
Korsanlık her zamankinden daha çok yaygın ve et-

ki alanı geniş hale geliyor. Dalış botu sorumluluk 

Sigortası Poliçemiz size korsanlık sonucunda ge-

minize karşı doğabilecek sorumluluklara teminat 

sağlar. Diğer deniz sigortacıları gibi kaçırma ve fid-

ye sigortası işini uzmanlar ile birlikte yönetiyoruz.

Dalmak Gemide Yaşamak 
Kadar Basit Değil
Yüzme ve şnorkelle dalma rizikolarına karşı otoma-

tik olarak teminat sağlıyoruz. Diğer farklı aktiviteler 

için de teminat almak isterseniz lütfen bizimle görü-

şün, size yardım etmek bizi çok mutlu eder.

rumluluklarınızı teminat altına alıyoruz. Hasar 

ekibimiz herhangi bir gecikme olmadan ödemele-

rin hızlıca yapılmasının temini için gerektiği şekil-

de çalışmaktadır. Bu disiplin de sizin, saygın gemi 

adamları ile pozitif çalışma ilişkisi sürdürmenize 

olanak sağlar.

Sizin Teknenizde Çalışan Dalış Eğitmenleri
Biz sadece size karşı gemi adamlarınızın faaliyetle-

rinden değil ayrıca sizin çalışanınız olsa da olmasa 

da dalış eğitmenlerinin faaliyetlerinden doğan ta-

lepleri de karşılıyoruz.

Dalıştan Sonra Uçuş Yasağı Saatlerinde 
de Sorumluluklarınız Doğabilir
Eğer dalgıçlarınız gemide kalır veya son dalışları-

nı tamamladıktan sonra uçuş yasağı saati için sahi-

le giderlerse sigorta teminatında bir eksiklik olma-

masını temin etmek için ihtiyaç duyacağınız ekstra 

teminatı da sağlıyoruz. 

Gemi Dışı Geziler
Dalgıçlarınıza bir dalış paketinin parçası olarak 

sahile çıkma fırsatı sunabilirsiniz. Bu zamanlarda 

onlara karşı sorumlu olabilirsiniz ve eğer öyleyse, 

meydana gelebilecek bir sorumluluk için teminata 

gereksinim duyarsınız. Bizim dalış botu poliçemiz 

bu teminatı size sağlamaktadır.

Dalış Ekipmanı veya Solunum Havası ve 
Gazı Temin Ediyor Olabilirsiniz 
Eğer dalışla ilgili ürünler ve solunum havası ve gazı te-

min ediyorsanız bunlarla ilgili oluşabilecek (dalış es-

nasında) hastalık, yaralanma, ölüm veya eşya hasarı-

na karşı da sorumluluklarınızı teminat altına alıyoruz.

Dalış Botu Sorumluluk Sigortası



7      turkpandi.com6      turkpandi.com

Dalgıçlar Botunuzda İken Tavsiye ve 
Talimat Alacaklardır
Bizim Dalış Botu Sorumluluk Sigortası poliçemiz 

sizin sorumlu tutulmanız durumunda yanlış da-

lış talimatı veya dalış tavsiyesi nedeniyle seya-

hat esnasında oluşan olaylar için bazı koruma-

lar sağlamaktadır.

Ağır Şartlar İçeren Bir Sözleşme İmzalarsanız 
İşletmeniz Riziko Altına Girecektir
Seyahat acenteleri, tur operatörleri, liman oto-

riteleri veya bu tarafların dışında kalan diğer 

kuruluşlarla sözleşmeler yapmanız gerekebilir 

ve zaman zaman bu sözleşmeleri kabul etmek-

ten başka çarenizin olmadığı şartlar oluşabi-

lir. İşletmeniz, Dalış Botu Sorumluluk Sigorta-

sı ile otomatik olarak, fiziksel yaralanma veya 

mal zararlarına karşı sözleşmeden doğan so-

rumlulukları teminat altına alır. Yeter ki yap-

tığınız sözleşmeleri imzalamadan önce bizim-

le paylaşmış olun.

Mavi Bayraklı Deniz Çevresinde veya 
Yakınlarında mı Çalışıyorsunuz?
Teminata İhtiyacınız Var Demektir
Standart olarak verilen kirlilik teminatına ek ola-

rak, sizi ayrıca mercan kayalıklarına veya diğer 

hassas deniz çevresine kazaen verilen zararlar ile 

ilgili taleplere karşı da teminat altına alıyoruz. Ay-

rıca bunlar sonucunda oluşan tüm cezalara karşı 

da teminat sağlıyoruz.

Yaşayarak Öğrenmek
Deneyimleri ve bilgilerinden öğrendikleri ile en 

iyi uygulama kılavuzunu yayımlayan denizciler-

den oluşan bir hasar önleme departmanı oluştur-

duk. Sigorta ettiren olarak, örnek olay çalışmala-

rı ve gözlemler serisine, ayrıca diğer kaynaklar 

ve yayınlar yoluyla  tavsiyelere ulaşacaksınız. 

Bu, işletme sahiplerine yolcu taleplerinin nasıl 

oluşabileceği ve daha emniyetli bir şekilde, gele-

cek için geçmişten neler öğrenebileceğine dair fi-

kir verecektir.

Dalış Botu Sorumluluk Sigortası
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Yerel Sigortacı Size 
Katma Değer Kazandırır

Talepler
Müşterilerimiz bize, taleplerine cevap verme hı-

zımızın ve onlara yöneltilen taleplerin yönetimi-

ni devralmamızın ve idare etmemizin onlar için 

gerçekten önem taşıdığını söylerler. Bunu temin 

etmek için sonuca yönelik çalışan deneyimli bir 

hasar ekibimiz mevcuttur. Elbette brokeriniz de 

talepleri bu şekilde idare edebilmek için konunun 

her safhasına dahil olur ve siz zamanınızı işini-

ze ayırmakta özgür olursunuz. Hasar ekibimizin 

dosya takip masrafları tarafımızdan karşılanır.

Sizi korumanın yanında sigortanızın kapsamı 

dahilinde gemi adamlarının ülkesine iadesi ve-

ya yerine başka bir gemi adamı ikame edilmesi-

ni takip eden masraf ve harcamaları en iyi idare 

etme konusunda size tavsiye ve yardım hizmeti 

de sunuyoruz. Dünya çapındaki temsilci ağımız 

vasıtasıyla faaliyetinizin olduğu her yerde yar-

dım ve destek birimlerimize ulaşabilirsiniz. Bü-

tün olarak değerlendirildiğinde inanıyoruz ki si-

gorta piyasasında mevcut en iyi hasar takip işini 

biz yapıyoruz.   

Kaliteli Hizmet Standartları
Müşteri hizmetlerindeki kalitemiz ile gurur duyu-

yoruz. Size ayrıca ofisimiz kanalıyla ve dünya ça-

pında temsilcilerimiz ağıyla 24 saat destek verebi-

liyoruz. İhtiyacınız olduğunda bir sigortalımız gibi 

hasar önleme tavsiyesi alma ve deniz sigortasıyla 

ilişkili sözleşmelerin ücretsiz gözden geçirilmesi 

hizmetlerimizden faydalanabileceksiniz.

Güvenli Ayrıcalık
Türk P&I sigortalısı olduğunuzda, Türk Bayraklı 

ve Kabotaj hatlarında çalışan yüzlerce gemisini bi-

ze emanet eden diğer özel gemi armatörlerine katı-

lırsınız. Bu size üstün bir ayrıcalık kazandıracaktır.

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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