
Nakliye Sigortası Hüküm ve Koşulları

Kapsam
Bu sertifikanın sağladığı teminat, taşıma sırasında harici bir nedenden (istisnalara tabi olarak)
kaynaklanan tüm fiziksel kayıp veya hasar risklerine karşı bir paketi kapsar. Bu Sertifika
kapsamındaki herhangi bir paket, Taşıyıcının tüm düzenlemelerine tam olarak uygun olarak
sevk edilecektir. Gönderilerin menşei Amerika Birleşik Devletleri olmalıdır. Gelen/iade gönderileri
kapsam dışıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Posta Hizmetini kullanarak gönderi yapıyorsanız, burada bulunan
Uluslararası Posta Kılavuzu kurallarına uyduğundan emin olun. Yasaklı bir ürün gönderirseniz,
KAPSAM YOKTUR.

Bir paketin sigorta kapsamına alınabilmesi için nakliye şirketinin, paketinizin postalanmak üzere
kabul edildiğini doğrulamış olması gerekir. Bu, nakliye şirketlerinin ilgili izleme web sitelerinde
bulunur. Bir gönderi etiketi yazdırılırsa ancak taşıyıcı tarafından kabul edildiği şekilde
taranmazsa, hiç postalanmamış kabul edilir ve kapsam yoktur.

Aşağıdaki kapsam istisnalarına ve koşullarına özellikle dikkat edin:
● Tüm ürünler ve varış yerleri kapsam dahilinde değildir. Gönderdiğiniz öğelerin (İstisna A) ve varış

yerinin (İstisna B) kapsamın dışında olmadığından emin olun.

● Ürünler, orijinal üreticinin ambalajında veya içeriği ima eden herhangi bir ambalajda
gönderilmemelidir. (İstisna E)

● Tüm ambalaj malzemeleri ve hasarlı ürünler teslim alındığı şekliyle muhafaza edilmelidir. Bir talep
tamamlanmadan ambalaj ve hasarlı ürünler imha edilmemeli, nakliyeciye bırakılmamalı veya
satıcıya iade edilmemelidir. Uyulmaması, talebin reddedilmesine neden olabilir. (Koşul B, 1)

● Talep süreci sırasında, alıcı (veya amaçlanan alıcı) tarafından imzalanmış bir talep beyanı/yemin
beyanı gerekli olacaktır. Bu, Shipsurance tarafından sağlanan ve alıcının (veya amaçlanan
alıcının) kayıp veya hasarı belirtmesine izin veren bir form belgesidir. (Koşul B, 3, d)

● Değeri 500,00 ABD Doları veya daha fazla olan takılar (kolyeler, küpeler, saatler, yüzükler,
bilezikler, broşlar vb. dahil), Taşıyıcı tarafından sağlanan doğrudan veya yetişkin İmza Onay
Hizmeti ile gönderilmelidir (teslimat sırasında imzalanmalıdır).

Tanımlar:
Aşağıdaki terimlerin belirli anlamları vardır ve bu program boyunca kalın puntoyla görünürler:

A. Taşıyıcı,bu program kapsamındaki paketi taşıyan şirket (ShipEntegra) anlamına gelir.
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B. Sigortalı, aracılığıyla sigorta satın almayı seçen Gönderici(ler), kişi(ler) veya şirketler
anlamına gelir.

C. Paket, tek bir nakliye birimi ve içeriği anlamına gelir. Bantlı kutular ve kutu paletleri
dikkate alınır.

D. Shipsurance, acente, Shipsurance Insurance Services anlamına gelir.
E. Toplam Sigortalı Değer, sigorta teminatı için beyan edilen kalem(ler)in toplam değeri

anlamına gelir. Varsa, Taşıyıcı tarafından sağlanan kapsamı içerir.
F. Biz, biz ve imkanlarımız Florida American Bankers Insurance Company anlamına gelir.
G. Son Fatura ve Son Ekspertiz, fatura veya ekspertiz tarihinden önceki 60 gün içinde

tarihli bir fatura veya ekspertiz anlamına gelir.

Kapsama Limitleri
Bu sigorta paket başına 500,00$'a kadar kapsar. Taşıma başına maksimum kapsam 100.000
ABD dolarıdır.

İSTİSNALAR
Bu program aşağıdakileri kapsamaz:

A. Hesaplar, faturalar, para birimi, yoldaki nakit, borç kanıtı, çekler, havaleler, teslimatta
nakit (COD) ödemeleri, madeni paralar (*tahsil edilebilir madeni paralar hariç değildir),
menkul kıymetler ve diğer ciro edilebilir kağıtlar, biletler, senetler, notlar, hediye kartları,
el yazmaları, belgeler, neon öğeler, tehlikeli maddeler, televizyonlar, monitörler, ekranlar,
çabuk bozulan kargolar veya benzerleri mülk, yumurta, herhangi bir taş veya seramik
levha, otomobil, motosiklet, canlı hayvan, çiçek, bitki, tohum, sigara/puro, pamuk, tütün,
pencere, düz cam, vitray, flot cam, tabancalar ve ateşli silahlar (herhangi bir tabanca
veya ateşli silah), kayalar (jeotlar, kristaller, ametist, kümeler, mineraller, fosiller ve
benzerleri dahil), kannabidiol (CBD) içeren ürünler), dizüstü bilgisayarlar (tablet
bilgisayarlar, iPad'ler ve benzeri elektronik cihazlar dahil) ve cep telefonları ( cep
telefonları, akıllı telefonlar ve benzeri dahil).  Ayrıca, tasnif edilmek ve değerleri tespit
edilmek üzere sevk edilen koleksiyonluk ürünler, *koleksiyonluk madeni paralar, çizgi
romanlar, spor kartları ve benzerleri hariçtir. Bu öğeler, zaten sınıflandırılmışlarsa ve
değerleri belirlenmişse veya son yedi gün içinde (nakliyeden önce) ödenmiş bir ticari
fatura kapsamında satılmışlarsa veya Son Ekspertiz yapılmışlarsa hariç tutulmaz.

B. Afganistan, Angola, Bolivya, Burma, Kongo, Küba, İran, Irak, Fildişi Sahili (Fildişi Sahili),
Liberya, Nijerya, Kuzey Kore, Paraguay, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye,
Venezuela'ya gönderilen gönderiler. OFAC Kısıtlamalı Ülkeleri dahil olmak üzere
herhangi bir ABD ekonomik veya ticari yaptırımını ihlal edecek herhangi bir konum.
Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine (Ermenistan, Azerbeycan, Beyaz
Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Rusya Federasyonu,
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan dahil) yapılan gönderiler için kapsama,



uçağın iniş noktasında sona ermesiyle sona erer. varış havaalanında veya denizaşırı
gemiden varış boşaltma limanında tahliye edildiğinde.

C. İmza onayı veya imza gerekli hizmeti gerektiren, ancak gerekli imza hizmeti kullanılarak
gönderilmeyen paketler kapsam dışındadır.

D. Adresi yanlış yazılmış veya normal nakliye zorluklarına dayanamayacak şekilde yetersiz
paketlenmiş herhangi bir paketin ve içeriğinin kaybolması, hasar görmesi, eksik olması
veya ulaşmaması.

E. İçeriğin doğasını açıklayan veya ima eden açıklayıcı bir etiket ve ya ambalaj taşıdığında,
herhangi bir paketin ve içeriğinin kaybolması, hasar görmesi, eksik olması veya
ulaşmaması. Buna üretici ambalajı da dahildir. Gümrük beyannamesi içeren uluslararası
gönderiler kapsam dışında DEĞİLDİR.

F. Hile, sahte beyan veya diğer hileli planlarla elde edildiğinde herhangi bir paketin ve
içeriğinin kaybolması, hasar görmesi, eksik olması veya ulaşmaması.

G. Sigortalı bir rizikodan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın pazar kaybından,
gecikmeden, kullanım kaybından, temizlik maliyetlerinden, çürümeden, doğal kusurdan
veya diğer bozulmadan kaynaklanan kayıp, hasar, eksiklik, herhangi bir uzak veya
dolaylı kayıp veya sıcaklık ve nemdeki değişiklikler.

H. Mekanik ve Elektriksel Bozukluk veya Mekanik Arıza - Pakette veya ambalajında harici
bir hasar olduğuna dair kanıt olmadıkça, mekanik, elektriksel, elektronik düzensizlik veya
soğutmalı arızadan kaynaklanan kayıp veya hasar. Veri dosyaları ve yüklü bilgisayar
programlarının silinmesi, bozulması veya kaybolması garanti kapsamında değildir.

I. Yasadışı veya kontrollü maddeler içeren gönderiler kapsam dışındadır.

J. Kirlilik
a. Bu program, nasıl sebep olunursa olunsun, kirlilikten kaynaklanan veya herhangi bir

şekilde kirlilikle ilgili herhangi bir hasar, masraf, maliyet, kayıp, sorumluluk veya yasal
yükümlülük için geçerli değildir.

b. Kirlilik, çevreyi kirli, zararlı veya tehlikeli hale getirme etkisine sahip olan veya sahip
olduğu iddia edilen herhangi bir maddenin çevrede fiilen, iddia edilen veya potansiyel
olarak bulunmasını veya çevreye verilmesini içerir. Çevre, yer altı suları da dahil olmak
üzere her türlü havayı, toprağı, yapıyı veya buradaki havayı, su yolunu veya suyu içerir.
Kirlilikten kaynaklanan veya herhangi bir şekilde kirlilikle ilgili herhangi bir davayı
savunma görevimiz olmayacaktır.

K. Ticari işletme niteliği taşımayan sahip olunan, kiralanan veya kiralık araçlarla gönderilen
gönderiler.



L. Yaptırım Sınırlandırma ve Hariç Tutma Maddesi - Hiçbir sigortacının teminat sağlaması
gerekmeyecek ve hiçbir sigortacı teminatın tamamının veya herhangi bir kısmının
sağlanması, teminatın ödenmesi, sigortacının bu tür bir iddiası, menfaati veya diğer
tutarı, (re)sigortacının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan
herhangi bir yaptırımı, ambargo kuralını, yasayı, yönetmeliği, yasağı veya kısıtlamayı
veya herhangi bir ticari, ambargoyu veya ekonomik Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya
Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım yasaları veya düzenlemeleri.

M. Bir siparişin yerine getirilmesi için gönderilmediği sürece konsinye, muhtıra veya onayla
gönderilen ürünler. Sevkiyat öncesi Son Fatura veya Yakın Zamanda Değerleme olması
kaydıyla, hediye gönderileri hariç tutulmaz.

N. Ürün, takas veya ticari işlemin bir parçası olarak, para karşılığı olmaksızın gönderilir.

KOŞULLAR

A. TALEP ANLAŞMAZLIKLARI

a. Bu program Kaliforniya Eyaleti yasalarına uygun olarak tefsir edilecek ve
yorumlanacaktır.

b. Taraflar, programdan veya programın performansından kaynaklanan her türlü iddia veya
ihtilafın California, Los Angeles County'ye götürüleceğini kabul eder.

c. Sigortalı, yanlış okuma, yanlış anlama ve bu program tarafından sağlanan teminat
gerekliliklerine ve geçerli herhangi bir teminat gerekliliğine uymama nedeniyle
doğabilecekleri mahkeme masrafları ve avukat ücretleri dahil olmak üzere her türlü kayıp,
yükümlülük, hasar veya masraftan Shipsurance'ı ve bizi TAZMİN ETMEYİ kabul eder,
onaylar.

B. TALEP GEREKLİLİKLERİ

a. Tüm ambalaj malzemeleri ve hasarlı ürünler teslim alındığı şekliyle muhafaza edilmelidir.
Fotoğraflar isteneceğinden, bir talep tamamlanmadan ambalaj ve hasarlı mallar imha
edilmemeli veya nakliyeciye bırakılmamalıdır. Uyulmaması, yetersiz paketleme nedeniyle
talebin reddedilmesine neden olacaktır.

b. Gizli hasar, nihai teslimattan sonra 15 güne kadar kayıp veya hasarın keşfedilmesine izin
verir. Zararın muhtemelen sigortalı taşıma sırasında gerçekleşmiş olduğu kabul edilir.
Nihai teslimattan sonra 16 gün veya daha sonra meydana gelen kayıp veya hasarın keşfi,
gönderi yolda OLMADIĞINDA gerçekleşmiş kabul edilir ve bu nedenle teminat
kapsamında değildir.



c. Kapsanan paketin kaybolması veya hasar görmesi durumunda aşağıdakiler
tamamlanmalıdır:

i. Sigortalı, Shipsurance’a teslimat yapılmaması, hasar veya eksiklik durumlarında
derhal bildirimde bulunacaktır.

ii. Alıcı, teslimat sırasında herhangi bir kayıp veya hasar görüldüğünde teslimat
makbuzunda uygun istisnalar alacaktır;

iii. Sigortalı, sevkiyat tarihinden itibaren yüz yirmi (120) takvim günü içinde bir
Shipsurance talep formu dolduracak ve gerekli tüm belgeleri ShipEntegra'ya
sağlayacaktır. Taşıyıcının yükümlülüğü varsa ve havalesi (Taşıyıcının hasar
kontrolü ve fişi) veya yanıtı Sigortalı tarafından 120 günlük süre içinde
alınmadıysa, diğer tüm talep evrakları yüz yirmi (120) takvim günü içinde
Shipsurance tarafından alınmalıdır. sevkiyat tarihinden itibaren.

iv. Eksiksiz bir talep gönderimi, Shipsurance talep formu içermelidir, eksiksiz bir
kopya talep gönderimi, taşıyıcının takip formunun bir kopyası, son faturanın veya
son değerlendirmenin bir kopyası, hasarlı malların ve ambalajın fotoğrafları, bir
onarım içermelidir tahmini, alıcı (veya amaçlanan alıcı) tarafından imzalanmış bir
talep beyanı ve Shipsurance tarafından talep edilen diğer belgeler. Ek olarak,
belirli tescilli dolandırıcılık belirteçleri nedeniyle, Shipsurance yerinde inceleme,
posta hırsızlığı raporu, yeminli tanıklık, ayrıntılı envanter veya polis raporu talep
edebilir. Talep formunun doldurulmaması ve tüm talep talimatlarına uyulmaması,
talebin yerine getirilmemesine yol açabilir.;

v. Gönderi Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi tarafından gönderilmişse,
taleplerin tamamı gönderi tarihinden itibaren yüz yirmi (120) takvim günü içinde
Shipsurance tarafından gönderilmeli ve alınmalıdır. Talep kayıp içinse, Sigortalı
Shipsurance'a talepte bulunmadan önce yirmi (20) takvim günü (Yurtiçi
gönderiler) veya 40 takvim günü (Uluslararası gönderiler) beklemelidir.

d. Pakette onarılmayan herhangi bir hasar, talep edilmesi halinde bize veya Shipsurance'a
sunulmalıdır.

e. Bir talep tarafımızca kabul edilip onaylandıktan sonra, Sigortalıya derhal ödeme
yapılacaktır.

f. Biz, Shipsurance ve ShipEntegra olarak, kaybın kanıtlanmasına yardımcı olmak için asıl
Taşıyıcının sorumluluk belirlemesine güveneceğiz.

C. TÜZÜĞE UYGUNLUK

Bu programın yayınlandığı ülkenin yasalarına uymayan herhangi bir hükmü, söz konusu yasanın
asgari gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilir.

D. DİĞER SİGORTA



Başka sigorta teminatı varsa bu program fazla teminattır. Diğer sigorta limitine kadar ödeme
yaptıktan sonra, programımız limitine kadar ancak hasarın kalanını geçmeyecek şekilde teminat
sağlayacaktır.

E. İMZA ONAY HİZMETİ:

Değeri 500,00 ABD Doları veya daha fazla olan takılar (kolyeler, küpeler, saatler, yüzükler,
bilezikler, broşlar vb. dahil), Taşıyıcı tarafından sağlanan doğrudan veya yetişkin İmza Onay
Hizmeti ile gönderilmelidir (teslimat sırasında imzalanmalıdır).

Bu hizmet, çoğu Taşıyıcı tarafından genellikle temel nakliye hizmetlerine ek bir ücret karşılığında
sağlanır. Taşıyıcıdan bir imza doğrulama hizmeti alınamıyorsa, bu kalemler karşılanamaz.
Taşıyıcı tarafından sağlanan imza doğrulama hizmeti olmadan gönderilen gönderiler, bütünüyle
kapsamın dışındadır.

F. DEĞERLEME

Kaybolan, tahrip olan veya hasar gören paketin ve içeriğinin Son Fatura değerinden sorumlu
olacağız, ancak Yeni Fatura olmaması durumunda paketin ve içeriğinin gerçek nakit değerinden
sorumlu olacağız. Onarım talepleri, bu tür onarımların adil piyasa maliyetleri kadar ödenecektir.
Hasarlar hiçbir durumda sevkiyattan önce beyan edilen ve prim amaçlı beyan edilen Toplam
Sigortalı Değeri aşamaz.

Bir Sigortalıya hasar ödemesi yapılması ve Shipsurance'ın daha sonra sigortalı paketin teslim edildiğini ve
dolayısıyla Sigortalının herhangi bir kayıp yaşamadığını belirlemesi durumunda, Sigortalı,
Shipsurance'ın talebi üzerine hasar ödemesi miktarını derhal Shipsurance'a geri ödemeyi kabul eder.

Shipsurance, herhangi bir kullanıcının herhangi bir zamanda 10 gün önceden bildirimde bulunarak
Shipsurance sigortası satın almasına izin vermeme hakkını saklı tutar.

Nakliye sigortası satın alarak, sağlanan tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu onaylamış olursunuz.
Yanlış, hayali veya hileli bir beyanın sunulması, 5 yıla kadar hapis ve 10.000 ABD Dolarına (18 USC
1001) kadar para cezasına neden olabilir. Buna ek olarak, 5.000$'a kadar para cezası ve yanlış olarak
talep edilen miktarın iki katı bir değerlendirme uygulanabilir (31 USC 3802). Uyarı: Herhangi bir hileli
iddia, göndericiyi ve/veya alıcıyı, federal suç kanunu uyarınca posta dolandırıcılığına ilişkin herhangi bir
kovuşturmadan sorumlu tutacaktır.


