
   TEMİNATLAR
  Yangın yıldırım infilak  

  Enkaz kaldırma

  Dâhili su

  Duman

  Grev, lokavt, terör

  Fırtına

  Deprem ve yanardağ püskürmesi

  Seylap 

  Kar ağırılığı

  Yer kayması  

  Kazı sonucu yer kayması

  Araç çarpması (Hava, kara)

  Araç çarpması (Deniz)

  Hırsızlık (Muhteviyat)
    Master key
    Kilit değiştirme masrafları

  Kasa hırsızlık

  Hırsızlık (Sabit kıymet)

  Cam kırılması

  Yangın ve infilak mali sorumluluk 

  Alternatif otel masrafları

  Kira kaybı
  İş durması

  Üçüncü şahıs mali mesulliyet
    Otel garaj mali mesulliyet ve ‘Valet Parking’
    Otel odalarında ve odalardaki kasalarda bulunan müşteri eşyaları
    Otel vestiyeri, bagaj odası, çamaşırhane ve kuru temizlemedeki müşteri eşyaları
    Ön bürodaki müşteri kasası 
    Spor etkinlikleri 
    Kara, deniz taşıt kazaları sorumluluğu 
    Kilit değiştirme masrafları teminatı  
    Renovasyon ve arızi inşaat işleri teminatı  
    Gıda zehirlenmesi teminatı 
    Çocuk bakım (‘Babysitter’) hizmeti
    Kiracı işletmeler sorumluluk 
    Hatalı tıbbi müdahale 
    Catering hizmetleri 
    Kirlenme hasarları teminatı 
    Su arıtma hizmetleri

OTEL PAKET POLİÇESİ TEMİNATLARI

Standart Teminat İsteğe Bağlı (Seçimli) Teminat Kapsam Dışı



   TEMİNATLAR
  İşveren sorumluluk (Olay başına / Yıllık)
    İşe gidiş-dönüş
    Manevi tazminat
    Görevli gönderilme
    Meslek hastalıkları                            

 

  Asansör sorumluluk 

  Emniyeti suistimal (Olay başına / Yıllık)

  Ferdi kaza (Ölüm / Daimi sakatlık)

  Kıymet nakli (Sefer başına / Yıllık)

  Elektronik cihaz

  Makine kırılması Yakıt sızması (Makine kırılmasına bağlı gıda bozulması) 

  Hukuksal koruma

  EK KLOZLAR:

  İçe çökme (MK teminatı bulunmaması hâlinde)

  Elektrik hasarları (ECS teminatı bulunmaması hâlinde)

  Mimarlık mühendislik masrafları

  Sprinkler klozu

  Alevsiz yangın (Kavrulma)

  Kanal, oluk, atık su yolları temizleme masrafları

  Dolu

  İzolasyon

  Açıktaki kıymetler / Sel-su baskını (Muhteviyat sigorta konusu ve sel-su teminatı alınmış olan poliçelerde)

  Açıktaki Kıymetler / Fırtına (Muhteviyat sigorta konusu ve fırtına teminatı alınmış olan   poliçelerde)

  Zararın önlemesi için yapılan masraflar

  Geçici adres nakli

  Fiziki zararlar

  Kilit değiştirme masrafları

  Master key

  Arızı inşaat ve montaj işleri

  Yeni yatırımlar klozu

  Yangın söndürme masrafları

  Enflasyon koruma 

  Yeni değer klozu

  Eksik sigorta klozu

OTEL PAKET POLİÇESİ TEMİNATLARI

Standart Teminat İsteğe Bağlı (Seçimli) Teminat Kapsam Dışı

Diğer teminatlar ve detaylar için acentelerimiz ile iletişime geçiniz.
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