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Allianz@Y
POLiÇE ÖDEME NUMARASı: 0001041004019643-1

NAKliYAT SiGORTA POLiÇESi
TAŞıNAN YÜK
Üretim Kaynağı

Poliçe No

8480

0001-041 0-04019643

300.00 -Tl
TL,

Net Prim
B.S.M. Vergisi

15.00 TL

i

i

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

08/07/2014

08/07/2015

i

SiGORTALI

I.Sizorta i No

16811928

rdresi

TÜRKiYE, iZMiR 35560, KAR5IYAKA, Sernikler 1671. Sokak SOK. NO:171/B

[C. Kimlik No

212******54

ıMüsterı No

16811928

~dresi

TÜRKiYE, iZMiR 35560, KARSIYAKA, Şernikler 1671. Sokak SOK. NO:171/B

i

315.00 TL, i

Sigorta Ücreti
FiKRET / çETiN

SiGORTA miREN

FiKRET / çETiN
Fiyat

~eminat
%

Sigorta Kon_u_su
Sefer Açıklaması
Sigorta Bedeli
'Kamyon Bilgileri
.

1.000000
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YURTiçi - YURTiçi
30,000.00 TL
Plaka No: 35 KZF65
Açıklama: EVDEN EVE NAKliYE i5i
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Klozlar

ı

işbu sigorta poliçesi ilişik, Emtea Nakliyat Sigortası Genel Sartları ve bu şartlara nazaran üstün hükümlere haiz aşağıda yazılı şartlar dairesinde akdedilmişti~: __
KAMYON KLOZU
(Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek

i
rizikolar HARiÇTiR).

:

l

!iŞbU sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Sarıların 1.8.17.18.19.20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve treylerle yapılacak SeVkiyata
kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydiyle ateş, yıldırım, seylap, dere taşması Çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon
"eya treylerin devrilmesi, yanması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarları muafiyetsiz temin eder.
!

t""",

m.II,," nakledilmek öze" kamyon ''"I' trevlere Y"Iloodl' "d.

j

başlar ve "III vasıtasmın policede gösterilen rnahale varışı Ile sona m,

Dıgorta, malları taşıyan kamyon ya da treylerın göl veya denızdekı nakıllerıne de Denız Yoluyla yapılacak Emtıa Naklıyatına Mahsus Umumı Şartlar (20.madde
!kaldırılmak kaydı la) şeraiti gereğince şamildir.
__
TiCARi YAPTIRIMLAR KLOZU: Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir
tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler
kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa veya kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği'nin. Birleşik Krallık'ın veya
Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari veya ekonomik yaptırımlarına, yasalarına veya yönetmeliklerine maruz
buakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatıôdemekle
veya o menfati sağlamakla yükümlü
sayılmayacaktır.
ISTiSNA TUTULAN EMTEA
Işbu poliçe hiçbir koşulda aşağıdaki emtiaların taşınmasından doğan rizikoları kapsamamaktadır.
Değerli kağıtlar, nakit ara, yumurta, değerli taşlar, anti ka ve sanat'-'d=-=e-"-'ğe:::..:ri~0c_=Ia_'_'_n
..::,:emc..:.t:.::,ea::.c.'
..::.:du",,"
z,-"c.:c.a
m.:....:.

_

i EMiNATıN

SıNıRı KLOZU
igortacının azami sorumluluğu

araçbaşı ve yıllık 30,000.00 TL ile sınırlıdır.
i
,

ay ve daha kısa süreli iptallerde yıllık primin % 70\ 6 aydan uzun;
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Müşteri Kopyası
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