
                                                                       ASIL

                                                                   YENİLEME      İŞLETME SORUMLULUĞU SİGORTA POLİÇESİ      _____________________________________________________________________
      Poliçe No : 123028214 5   Acente: 323427        Telefon: 232 446 4002
      Yenileme  :  5                    ATA GÜVEN SİGORTA ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.
      Müşteri No:   34822188

      Sigorta Ettirenin      _________________                        TC Kimlik No   :  23743662878
      Unvanı      : İLKER                             Telefon: 507 564 1882
                    ÖZTÜRK
      Adresi      : 89/7 EĞİTİM MAH.
                    EKREM GÜER SOK.
                    NO: DAİRE7 BALÇOVA/İZMİR
      Poliçenin      _________
      Başlangıç Tarihi : 24/01/2019       Düzenleme tarihi :  14/01/2019
      Bitiş Tarihi     : 24/01/2020                   Yeri :
                                                     Saati :  13:19:42
      Faaliyet Konusu  : Bina temizliği-ilaçlama şirketleri

                                                                   150.000      Tahmini yıllık ciro:
                                                                         2      Çalışan Sayısı :
                                                                    42.000      Brüt İşçi Ücretleri Toplamı :

      SİGORTA KAPSAMI      ____________________________    SİGORTA BEDELİ (                                     _________________TL                                                      ___)                                                         _       PRİM (                                                                _______TL                                                                       ___)                                                                          _
      MADDİ BEDENİ AYRIMI                    300.000,00             112,50
      YAPILMAKSIZIN OLAY BAŞINA VE
      YILLIK TOPLAM TEK LİMİT
      EK PRİMLER                                                     56,25
                                                  Primler           168,75
                                               İndirimler            67,50
                                          Toplam Net Prim           501,25
                                     Peşin Ödeme İndirimi            25,06
                                        Vergi Öncesi Prim           476,19
                                            Gider Vergisi            23,81                                                             _____________
                                     Peşin Ödenecek Tutar           500,00

      7 GÜN 24 SAAT HASAR BİLDİRİM HATTI : 0850 7 24 0850

       ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

      Acente Levha No: T0862-YSD1
      Poliçe   9 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiştir
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      EK SÖZLEŞME MADDELERİ       SİGORTA TEMİNATI(                                  _________________TL                                                   ___)                                                      __ SİGORTA PRİMİ(                                                         ______________TL                                                                       ___)                                                                          __

      Emanet mallar                           60.000,00              56,25

                                   EK PRİMLER TOPLAMI                56,25

      İNDİRİMLER                                                   ORAN (%)                                                                   ________
      Hasarsızlık indirimi                                         60,0

      MUAFİYET
      Bedeni-maddi ayrımı yapılmaksızın her tür zararda ve her bir hasarda
      uygulanacak muafiyet tutarı :
      Üçüncü Kişi Sorumluluk Muafiyet Tutarı:                                              250,00     TL
      GENEL ŞARTLAR
      Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları-SR 505

      SİGORTA KAPSAMI

      Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin
      Adresi olarak belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla
      bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif
      yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde
      meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde
      * Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
      * Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi
      * Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri
      nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat
      taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel
      şartlar ve ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
      Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı,
      sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal
      ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa
      ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve
      poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

      1. Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve işyerinde bulunan
      tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının işletme
      faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar
      poliçe şartları çerçevesinde teminat kapsamındadır.

      2. Arızi inşaat işleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle
      doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düşen sorumluluklar teminat
      kapsamına dahildir.

      3. Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda
      zehirlenmeleri sonucunda 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı
      sigortalıya düşen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir.
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      4. Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup
      kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaşması
      durumunda yenilenebilecektir.

      5. İşbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere ilişkin tüm yasa,
      mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuş
      olunması koşuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine
      getirilmediği faaliyetlere ilişkin tazminat talepleri teminat
      kapsamı dışındadır.

      ÖZEL ŞARTLAR
      1- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
      3.A.4 maddesi aksine; karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı
      ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları
      elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle
      sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
      Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Motorlu Kara
      Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına girmemek
      kaydıyla poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak
      teminata dahil edilmiştir.

      2- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
      3.B.3. maddesine atfen yangın, duman, infilak yüzünden uğranılan
      sadece bedeni zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, poliçedeki
      teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil
      edilmiştir.

      3- Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
      3.A.3 maddesi aksine; Sigortalıyla bir sözleşme ilişkisi içerisinde
      bulunan 3. Kişiler tarafından sigortalıya yöneltilecek tazminat
      talepleri teminata dahil edilmiştir. Ancak, sigortalıyla arasında
      istihdam (işçi-işveren) ilişkisi bulunan kişiler tarafından
      yöneltilecek tazminat talepleri bu kapsamda değerlendirilmeyip
      sigorta teminatı dışında kabul edilecektir.

      4- Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere
      dayanarak hesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin
      gerçeğe uygunluğuna bakılır; başlangıçta alınan primin alınması
      gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat
      miktarı da aradaki orana göre azaltılır.

      5- Bu sigortanın sağladığı teminata dahil sorumluluklar, tamamen
      veya kısmen başka sigorta(lar) ile de temin edilmişse, bu sigorta
      sadece başka sigortaların ödemediği tutarlar için himaye sağlar.

      6- Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek
      tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır.
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      7- Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol
      açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya
      yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü
      belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür.

      8- Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden
      tazminat talebinde bulunan kişiyle anlaşamaz, sulh olamaz,
      kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya
      tazminat ödeyemez.

      Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
      - Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal
        madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici,
        kirletici ve bulaşıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya
        akar ya da durgun sulara boşaltılmasından, yayılmasından,
        bırakılmasından veya sızmasından doğan her türlü zararlar,
        (boşaltma, yayılma, bırakılma veya sızma olmaksızın meydana gelen
        olaylar teminat kapsamına dahildir, ancak böyle bir kirlenme veya
        bu aşamanın önlenmesi için yapılan harcamalar kapsam dışında olup,
        bunlar için poliçe hükümlerine göre rücu hakkı doğmayacaktır.)

      - İyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya
        da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaşmaları ve
        radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar,

      - Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer
        kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli
        özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya
        ağırlaştırdığı her türlü zarar, gider ve hasarlar,

      - Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, işlenmesi, üretimi,
        dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar,

      - Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmış ürünlerin kullanımından
        kaynaklanan zararlar,

      - ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya ABD veya Kanada hukuku
        uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar,

      - Ürün/performans garantisi,

      - Sözleşmesel cezalar,

      - Sorumluluğun sözleşme ile genişletilmesi halinde, genişletilmiş
        olan kısım,

      - Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali)
        zararlar konusundaki sorumluluk,
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      - Sigortalının istihdam ettiği doktor, avukat, mimar, mühendis,
        serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirin sundukları
        mesleki hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluklar,

      - Poliçe başlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilinen
        olaylardan kaynaklanan zararlar,

      - Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon

      - Sigortalı işyerinde bir alt işverene bağlı olarak çalışan taşeron
        işçilerin başına gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek
        sorumluluklar İşveren Sorumluluk Sigorta poliçesine ek prim ile
        dahil edilebildiğinden Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigorta poliçesinin
        teminat kapsamında değildir ve bu poliçe taşeron işçilerin başına
        gelecek iş kazaları nedeniyle sigortalıya düşecek sorumlulukları
        karşılamaz.

      - Sigortalının tamamlayıp müşterilerine teslim ettiği ürün, iş ya da
      hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iş ya da hizmetteki kusur
      nedeniyle teslimattan sonra oluşan zararlar.

      - Hırsızlık, aşırma, kaybolma nedeniyle doğacak zararlardan
      sigortalıya düşecek sorumluluklar.

      Emanet Mallar Özel Şartı
      Teminat kapsamı, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
      Genel Şartları'nın "3-A.8-a" maddesi aksine aşağıda yazıldığı
      şekilde genişletilmiştir:

      Sigortalı tarafından yürütülen hizmetler sırasında, hizmet verilen
      binada ya da işyerinde sigortalının bakım, gözetim, denetimi altında
      bulunan malların görebileceği zararlara ilişkin olarak, üçüncü
      kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, ilgili ek
      teminatın karşısında yazılı değer kadar teminat kapsamına
      eklenmiştir. Bu ek teminat hırsızlık teminatını kapsamaz.
      KLOZLAR

      PRİM ÖDEMELERİ VE POLİÇE İPTAL KLOZU

      Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim
      borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde primin ilk
      olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç
      poliçenin teslimi üzerine ödenir.

      Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi,
      Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta
      sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili acentedir.

      Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karşılığında nakit olarak, kredi
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      kartıyla, Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı
      yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu
      sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında
      yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz.
      Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın
      sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır
      ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar. Sigorta ettiren
      tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi
      kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın
      tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde,
      sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peşinatın) veya tamamının
      kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır.
      Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim
      alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış
      sayılır.

      Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde
      ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigorta ettiren bu tarihte
      ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin
      haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini feshedebilir.

      Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin
      feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği
      süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası
      sigorta ettirene iade edilir.

      Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde,
      riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin
      primlerin tümü muaccel olur....
      Yaptırım Klozu

      Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik
      Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri,
      bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu sigorta
      sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde
      hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri,
      bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede
      sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette
      hak sahibi olarak gösterilmiş olması hâlinde veya sigorta konusu
      menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir
      şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa
      olsun devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi,
      sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden
      kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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      ÖNEMLİ UYARILAR      _______________

      Yenileme Kapsamı
      Yukarıda numarası yazılı sigorta poliçesi, sigortalıya poliçe ile
      birlikte teslim edilen genel şartlar ve klozlar çerçevesinde 1 yıl
      süreyle yenilenmiştir.

      İşbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve
      sigorta genel ve özel şartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiş
      olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüş
      bulunan hallerin dışındaki hiç bir hal, teminat dışında kalan haller
      arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması
      altında değildir.

      Sigorta Primi Ödemelerinizi;
      * Makbuz karşılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize,
      * Türkiye İş Bankası interaktif işlemleri fatura ödeme talimatı ile,
      * Türkiye İş Bankası Şubeleri aracılığı ile,
      * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz.

      Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan
      düşülür.

      Ödemenin Belgelendirilmesi :
      Ödemeleriniz karşılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri
      belgelerin, hasarınızın ödenmesinde şirketimize ibrazı zorunludur.

      Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki
      'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

      Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, sigorta ettirenin ve
      sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının
      doğruluğuna güvenerek düzenlediği işbu poliçede belirtilen
      güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta
      ettirene teslim edilen genel şartlar, özel şartlar, klozlar ya da bu
      bilgilerin yer aldığı ürün kitapçığı çerçevesinde sağlar. Sigorta
      sözleşmesi çerçevesinde yararlanabileceğiniz teminatlar, satın almış
      olduğunuz ve poliçede belirtilmiş bulunan teminatlarla sınırlıdır.
      Size verilen ürün kitapçığında satın almış olmadığınız bazı
      teminatlara ilişkin açıklamalar da yer alıyor olabilir. Hangi
      teminatlardan yararlanma hakkına sahip olduğunuz hususunda ürün
      kitapçığı değil yalnızca poliçe esas tutulacaktır. Sözleşme
      yapıldığı sırada sigorta ettirenin beyanı üzerine prim indirimine
      hak kazılmış olan hususların hasar halinde belgelenmesi zorunludur.
      Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel Şartlarının ilgili
      maddesi uyarında prim indirimi oranında kesinti yapılacaktır.

      Sigorta Bilgi Merkezi Notu
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      Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri
      imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat
      başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin,
      sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve
      Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık
      Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta
      şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve
      kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
      yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

      Cayma Hakkı Bildirimi
      Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri
      gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan
      (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan
      sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden
      finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli
      satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.
      Cayma hakkı bildiriminin, www.anadolusigorta.com.tr adresindeki
      beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile
      bilgi@anadolusigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
      Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve
      sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli
      sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta
      sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta
      teminatının başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli
      sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma
      bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu
      sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.

      Ürün Tanıtım İzni
      Fiyat avantajlarımızdan, kampanyalarımızdan haberdar etmek,
      hasarlarınızı daha hızlı ödeyebilmek ve size cazip fırsatlar
      sunabilmek için bilgilendirmek, kısaca size daha hızlı ve iyi hizmet
      verebilmek için izninizi istiyoruz. SMS, e-posta, telefon aracılığı
      ile bilgilendirme, kampanya, ürün/hizmet tanıtımı mesajlarını
      ücretsiz almaya devam etmek, izin bilgilerinizi güncellemek için
      https://online.anadolusigorta.com.tr/bireysel adresimiz üzerinden
      bizimle iletişim kurabilirsiniz.

      Dijital Satış Notu
      Dijital satış kanalları aracılığı ile sunduğumuz yenilikleri takip
      etmek için, www.anadolusigorta.com.tr adresimizde bulunan "Poliçem
      Hazır©" uygulaması ile en az işlemle en hızlı poliçe satın alma
      fırsatını yakalayabilir, mobil sigortacılık uygulamamız olan
      Sigortam Cepte'yi indirerek, birçok sigortacılık hizmetimize tek
      ekran üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

      Siber Saldırı İstisna Klozu
      İşbu sigorta poliçesinde bilgisayar, bilgisayar sistemleri,
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      yazılım programları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar
      virüsü , bilgisayar işlemleri veya benzeri elektronik
      sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği
      veya katkıda bulunduğu veya söz konusu program/sistemlerin
      zarar verecek şekilde kullanımından kaynaklanan hasar, kayıp,
      sorumluluk ve harcamalar teminat haricidir.

      Zorunlu poliçeler dışındaki kredi kartı tahsilatlarında

        Maksimum özellikli bir kart ise , Maxipuan: %  0,5
      Bu poliçe için verilen talimat: Yoktur


