
Herhangi bir ihtilaf durumunda ingilizce nüsha geçerli olacaktır. 
 
 

 
ALLIANZ SİGORTA STANDART ALL RISK GENİŞLETME METNİ 

 
 
 
Yangýn Sigorta Genel Þartlarý’nýn A4 maddesinde istisna edilmiþ maddeler saklý kalmak kaydýyla, poliçe süresi içinde,poliçede 
belirtilmiþ sigortalý kýymetlerin Yangýn Sigorta Genel Þartlarý’nýn A1,A3-3.1 ve A3-3.2 maddeleri ile ilgili ek teminat klozlarý 
altýnda temin edilmiþ ve aþaðýdaki “Özel Ýstisnalar” maddesinde belirtilmiþ haller dýþýnda uðrayacaðý her türlü öngörülmeyen, ani 
ve beklenmedik direkt fiziksel kayýp ve zararlar sigorta teminatýna dahil edilmiþtir. 
 
ÖZEL ÝSTISNALAR: 
 
1.)  ÝSTÝSNA EDÝLMÝÞ OLAN MAL VARLIKLARI 
  
sigortacý aþaðýda belirtilen mal varlıklarının uðrayacaðý zararlardan sorumlu  deðildir 
 
1.1 Ýnþa halinde veya montajý yapýlan mal ve yapýlar ve sözkonusu inþaat veya montaj ile ilgili bütün malzemeler veya 
      teçhizat ile donaným 
 
1.2  Esas olarak üretim, deneme, tamirat, temizlik, restorasyon, deðiþiklik, yenileþtirme, servis verme veya bakým sýrasýnda 
       üzerinde çalýþýlan mallar 
 
1.3  Karayolu, demiryolu, havayolu veya su yolu üzerinde hareket halindeki mallar 
 
1.4 Sigorta bedelinin içinde bildirilmiş ve sigortalı mahallerde bulunan ruhsatlı karayolları motorlu taşıtları hariç diðer Motorlu 

taşıtlar, Kara taþýtlarý, demiryolu lokomotifleri ile araba ve makinalarý, deniz taþýtlarý , suyolu (deniz/nehir/ırmak,  
vs) ekipmanları,  hava taþýtlarý, havayolu ekipmanları,  uzay taþýtlarý ve benzeri taþýtlar, havacılık ve uzay riskleri, uydular, 
fırlatma vasıtaları ve fırlatma esnasında kullanılan  majör/ana parçalar, forkliftler ve vinçler 

 
1.5  Mücevherat, herçeþit kýymetli madenler ve bunlardan yapýlmýþ mamuller, külçeler, kýymetli taþlar, inciler ve benzerleri 
 
1.6  Resimler, tablolar, kitaplar, gravürler, el yazmalarý ve el yazmasý kitaplar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, 
       halýlar ve benzeri sanatsal veya antik deðeri olan sanat eserleri 
 
1.7  Her türlü camlar 
 
1.8  Çiftlik ve kümes hayvanlarý, yarış atları dahil bütün hayvanlar, tarladaki ekin, mahsul veya aðaçlar, bitkiler, çalýlýklar, 
        fundalýklar, otlaklar (çevre düzenlemesinin bedelin içinde bildirilmesi ve dikkate alınması hali hariç olmak üzere)  
 
1.9  Toprak (toprak üst tabakasý, dolgu, drenaj ve kanallar dahil olmak üzere), özel araç yollarý,kaldýrýmlar yollar, geçitler, pistler, 

demiryolu hatlarý, barajlar, bentler, yerüstü sularý, yeraltý sularý, kanallar, kuyular, boru hatlarý, kablolar, yeraltı madenleri, 
madenler, tüneller, maðaralar ve buralarda bulunan tüm mallar, köprüler, hendekler, rýhtýmlar,iskeleler,dalgakýranlar, 
offshore tesisler/mallar, offshore sondaj ve üretim teçhizatları ve bu risklerden kaynaklanan on shore hasarları 

 
1.10  Kira Sözleþmeleri veya Finansal Kiralama Sözleþmesi,Kredi veya diðer Suspensive Sale Sözleþmeleri þartlarý altýnda 
         müþterinin mülkiyetinde ya da kullanýmýnda olan mallar 
 
1.11 Nakliyat poliçesi veya poliçelerinde ödenebilir meblaðı aşan kısım hariç olmak üzere;  hasar, tahribat veya zararın 
gerçekleşmesi anında herhangi bir nakliyat poliçesi veya poliçelerinde teminat altına alınmış veya alınması gereken mal varlıkları 
işbu poliçe kapsamında deðerlendirilmeyecektir.  
 
  
1.12  Sigortalý tarafýndan veya sigortalý namýna daha kapsamlý þartlar ile sigortalanmýþ olan mallar 
 
1.13  Yýkýlmakta olan boþ binalar 
 



1.14  Hava destekli yapılar, çadırlar ve ilişkili muhteviyat 
 
 
1.15   Nukleer santraller, radyasyon amaçlı kuruluşlar, tesisatlar  
 
1.16 Tesis dışında kalan (veya tesisden 150 metreden daha uzak mesafede bulunan) tüm iletim ve daðıtım hatları  
 
1.17 Tüm patlayıcı maddeler 
 
 
2.)  ÝSTÝSNA EDÝLMÝÞ OLAN SEBEPLER 
 
Başka bir hasarı takip  eden veya katkıda bulunan aşaðıda belirtilmiş tüm teminat harici sebeplerden baðımsız olarak  Sigortacý, 
sigortalý mallarýn aþaðýda belirtilen sebeplerden dolayý uðrayabileceði veya aðırlaştırılmış her türlü direkt ve endirekt zararlardan 
sorumlu deðildir  :   
 
2.1  Gecikme, pazar kaybý, kullaným kaybý veya diðer her türlü sonuçsal zarar veya kayýplar 
 
2.2  İş durması, kira kaybı ve diðer sonuçsal zarar veya kayıplar 
 
2.3  Endirekt veya uzak zarar veya kayıplar 
 
2.4 Sigortalının ve/veya vekillerinin kasıtlı fiilleri, gayri dürüstlük, suç ve dolandırıcılık fiili, hilekarlýk, tertip ve sahtecilik,  
       emniyeti suistimal, zimmete para geçirme kalpazanlýk  
  
2.5 Açıklanamayan veya esrarengiz kaybolma, ortadan kaybolma, sebebi anlaþýlamayan envanter eksilmesi (azalmasý), bilginin 

yanlýþ dosyalanmasý veya yanlýþ yere konulmasý 
 
2.6  Hýrsýzlýk veya hýrsýzlýða teþebbüs 
 
2.7  Kazanlarýn,ekonomizerlerin,kýzdýrýcýlarýn,basýnçlý kaplarýn veya hertürlü buharla çalýþan mekanizmalarýn ve bunlarla 
       ilgili hertürlü besleme boru tesisatýnýn, ek yerlerindeki kaçaklar, sýzýntýlar,kaynak yerlerinin veya noktalarýnýn eskimesi, 
       kaynak hatalarý,çatlamalar,kýrýlmalar,çökmeler veya aþýrý ýsýnmalar 
 
Ancak fiziksel zararların poliçede istisna edilmemiş olan sebeplerden kaynaklanmış olması durumunda; Sigortacı meydana gelen  
Fiziksel zararlardan sorumlu olacaktir.  
 
Ancak Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu 
istisna edilmeyecektir. 
 
2.8  Herhangi bir makina, aparat veya ekipman içinde meydana gelen mekanik veya elektriksel arýza veya bozulmalar 
 
2.9  Aþýnma,yýpranma ve bununla baðlý kalmaksýzýn makinenin normal çalýþmasýndan kaynaklanan her türlü sebep, bozulma ve   

çürümeler, yavaþça oluþan deformasyon veya çarpýklýklar, erozyon aşınmalar sonucu ortaya çýkan hasarlar. 
Ancak poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanan fiziksel zarar oluþur ise, sigortacý sadece bu fiziksel hasarlardan 
sorumludur. 

 
2.10 Paslanma, korozyon,küflenme, ıslak veya kuru yeþerme 
 
Ancak fiziksel zararların poliçede istisna edilmemiş olan sebeplerden kaynaklanmış olması durumunda; Sigortacı meydana gelen  
Fiziksel zararlardan sorumlu olacaktir.  
 
Ancak Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu 
istisna edilmeyecektir. 
 
2.11 Hayvanlar (böcekler, larva, güve ve her türlü haşarat dahil olmak üzere ve sadece bunlarla sınırlı olmaksızın),  
mikroorganizmalar (tüm bakteriler, mantar, küf dahil olmak üzere ve sadece bunlarla sınırlı olmaksızın), zehirli küflenmeler  
 
2.12 Yangýn Sigortasý Genel Þartlarý Madde A.1 ve Madde A.3-3.1  ve  A.3-3.2 ve diðer ek teminat klozlarý uyarýnca temin 



      edilen sebeplerin dýþýnda ortaya çýkan çevre kirlenmesi veya bulaşması 
 
2.13 büzülme, buharlaþma, aðýrlýk kaybý, muhteviyatın akması sızması, renk deðiþimi, tat, doku veya apre,    
         çürüme veya diðer bozulmalar, ýþýk etkisi  
 
Ancak Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu 
istisna edilmeyecektir. 
 
2.14 Atmosferdeki nem, atmosferdeki kuruluk, aşırı sıcaklık, sýcaklýk veya nem deðiþikliði,hertürlü hava  
        iklimlendirme, soðutma veya ýsýtma sisteminin çalýþtýrma veya yetersiz çalışması veya çalýþma hatalarýndan kaynaklanan 
hasarlar 
 
Ancak Sigortalı binalar ve/veya ekipmanlara gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması 
durumu  istisna edilmeyecektir ve bu durumda Sigortacı meydana gelen Fiziksel zararlardan sorumlu olacaktır. 
 
2.15 Açýkta býrakýlan ve tamamen kapalı binalar içinde olmayan mal varlıklarının hava koþullarýna maruz kalmasý 
 
2.16 Yeni yapýlarýn olaðan topraða oturmasý veya gömülmesi, yatması  
 
2.17 Yangýn Sigortasý Genel Þartlarý Madde A.1 ve Madde A.3-3.1 ve A.3-3.2 ve diðer ekteminat klozlarý uyarýnca temin 
        edilen sebeplerin dýþýnda ortaya çýkan binalarýn kendi kendine çökmesi veya çatlamasý, oturması, büzülmesi, kabarması 
belvermesi veya kaldırımların, temel duvarlarının, döşemelerin, çatıların damların veya tavanların genleşmesi sonucu meydana 
gelen hasarlar 
 
2.18 Herhangi bir patlayýcý nükleer birleþimin veya böyle bir birleþimin nükleer parçasýnýn radyoaktif, zehirleyici veya diðer   
       tehlikeli unsurlarý 
 
2.19 Atomik  veya nükleer fizyon barındıran her türlü silah veya diðer cihazlar ve/veya füzyon veya diðer benzer reaksiyon veya  
         radyoaktif güç veya maddeler 
 
2.20 Faaliyetin tamamen veya kýsmen durmasý 
 
2.21  Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu istisna 
edilmemek üzere pus, duman, buhar, sıvı, gaz ve tozun birikmiş etkileri  
 
2.22 Sigortalýnýn ve/veya sigortalýnýn yanýnda çalýþanlarýn haricindeki þahýslarýn, sigortalýnýn bilgisayar  sistemine herhangi  
          bir bilgi iletiþim aracý ile ulaþmasý 
 
2.23 Çizme, yontma veya çentme 
 
2.24  Kaçak mallar ile ilgili riskler veya kanuna aykırı ticaret 
 
2.25  Sonik patlama 
 
2.26 Gizli kusur, ayýbý, zati, kusurlu veya kötü iş, kusurlu malzeme kullanımı, inşaat veya projedeki hatalar, hatalı dizayn  
 
Ancak Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu 
istisna edilmeyecektir ve bu durumda Sigortacı meydana gelen Fiziksel zararlardan sorumlu olacaktır. 
 
 
2.27  Normal olarak yapýlan (yapýlmasý gereken) yenileþtirme, iyileþtirme ve bakým masraflarý, ıslah veya iyileştirmeler   
 
Ancak Sigortalı mal varlıklarına gelecek zararın direkt poliçede istisna edilmeyen sebeplerden kaynaklanmış olması durumu 
istisna edilmeyecektir ve bu durumda Sigortacı meydana gelen Fiziksel zararlardan sorumlu olacaktır 
 
 
 
 
 



ELECTRONIC DATA ENDORSEMENT A 
 
 
1. Electronic Data Exclusion 
 
Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as 
follows: 
 
a) This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC 

DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in 
functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event 
contributing concurrently or in any other sequence to the loss. 

 
ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, 
interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled 
equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of 
data or the direction and manipulation of such equipment. 

 
COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorised instructions or code including a 
set of maliciously introduced unauthorised instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate 
themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not 
limited to „Trojan Horses“, „worms“ and „time or logic bombs“. 

 
b)  However, in the event that a peril listed below results from any of the matters described in paragraph a) above, this 

Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy 
period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril. 

 
Listed Perils 

 
Fire 
Explosion 

 
 
2. Electronic Data Processing Media Valuation 
 
Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as 
follows: 
 
Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the 
basis of valuation shall be the cost to repair, replace or restore such media to the condition that existed immediately prior to 
such loss or damage, including the cost of reproducing any ELECTRONIC DATA contained thereon, providing such media is 
repaired, replaced or restored. Such cost of reproduction shall include all reasonable and necessary amounts, not to exceed 
(response) any one loss, incurred by the Assured in recreating, gathering and assembling such ELECTRONIC DATA. If the 
media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However, this Policy 
does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if 
such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled. 
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