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Montaj devresinde yapılan poliçede, Yangın, Hırsızlık, doğal afetler, deprem,
terör, fiziki zararlar ve voltaj hasarları vb. ana teminatlar mevcuttur. Ayrıca Teknik
Personelin sisteme verebileceği zararlarda teminattadır. Aksi belirtilmeyen
Beklenmedik ezcümle hasarlar teminat dahilindedir.

Yapılan montaj işleri esnasında vukuu bulabilecek kazalar neticesinde 3.
şahısların ileri sürebilecekleri ( Ölümlü yada Ölümsüz ) Bedeni ve maddi zarar
taleplerini karşılar. Alt Taşeron ek teminatı almak önemlidir.

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp
edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal
Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden
talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve
dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş
kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat
miktarlarını, poliçe limitlerince temin eder.



Taşınan ürünlerin kazaen zarar görmesi, çalınması, yanması veya doğal afet 
zararlarına uğraması gibi hallerde oluşan zararı tazmin eden sigorta ürünleridir. 

Ürünlerde yükleme aktarma esnasında oluşacak zararlara da teminat sağlanması 
mümkündür. Sefer başı sigorta yapılabildiği gibi ciro esasına göre de yıllık sigorta 

yapılabilmektedir. 

Anahtar teslim Kurulumu veya satışı yapılan GES ekipmanlarına karşılık faturalı 
senetli taksitli alacakların tahsilatına, sigorta güvencesi sunulmaktadır. 12 aya 
kadar vadeye ve toplamda 30.000 TL limite kadar teminat sağlanabilmektedir.



Santralin üretim Yaptığı dönem için geçerli 12 ay süreli sigorta poliçesidir.
All Risk sigorta içeriği ile tanzim edilmektedir. Poliçe İçerisinde santralde
oluşabilecek deprem, Terör, Sabotaj, Fırtına, dolu, Yangın, Hırsızlık, diğer doğal
afetler, voltaj dalgalanması ve yıldırımın dolaylı tesiri gibi beklenmedik hasarlara
karşı teminatlar yer alır.

- Ayrıca; Poliçe İçerisinde Yangın mali mesuliyet, İşveren Mali Mesuliyet, 3. Şahıs
mali mesuliyet gibi sorumluluk teminatlarının alınması da mümkündür.

- Poliçe ile kullanılan Ürünlere ve Düşük gerçekleşen güneşlenmeye bağlı Gelir
kayıpları için performans kaybı teminatı sağlanabilir.

- Bu poliçe İçerisinde, Ana Poliçede teminata giren bir hasar sonrası yaşanacak kar
kayıpları için de teminat alınabilir.



Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve
taşınmaz değerlerde, bir yangın veya makine kırılması sigortası sözleşmesi
kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve
kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması
nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta
bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

Kar kaybı hasarının geçerli ( teminatta ) olabilmesi için, Bağlı bulunduğu
yangın sigortasında veya Makine Kırılması Sigortasında teminatta olan bir hasarın
gerçekleşmesi ve oluşan kaybın bu hasar neticesinde meydana gelmiş olması
gereklidir.



Tamamen çalışır vaziyette olan ve operatör tarafından herhangi bir kusuru
olmadığı onaylanmış olan fotovoltaik üniteye ait enerji üretim raporunda ( PVSol,
PVSyst vb. Program Raporları) yer alan tahmini yıllık enerji üretim rakamının, % 10.dan
daha fazla eksik gerçekleşmesi halinde Sigortacı, ortaya çıkan noksanlık için tazminat
ödeyecektir.

Güneş enerji santralinin yıllık enerji üretiminin %30’una kadar teminat
sağlamaktadır.

Sigortalı performans kayıpları
a) Enerji üretim raporuna kıyasla azalan global solar radyasyon;
b) Parça kusurları
c) Fotovoltaik modüllerin ve elektronik bileşenlerin iç çalışma kusurları



10 KW ve ALTI ÇATI VE CEPHE GES SİSTEMLERİ İÇİN SAĞLANAN 
ÖZEL SİGORTA ÜRÜNLERİ

Bu sigorta ürünü ile Kurulumu veya satışı yapılan GES ekipmanlarının faturalı senetli
taksitli alacaklarına sigorta güvencesi sunulmaktadır. 12 aya kadar vadeye ve
toplamda 30.000 TL limite kadar teminat alabilmektedir.

Poliçe Şartları:
1. Şu an için sadece Gerçek kişilere sigorta teminatı sağlanmaktadır.
2. Fatura ile alacak – senet tutarı 1 e 1 uyumlu olmalıdır.
3. Sigorta primi bu sistemle yapılacak satış cirosuna bağlıdır. 12 aylık vade için

Sigorta primi Fatura bedelinin %4,5’u ile %5,5’i arasında çıkmaktadır.
4. Teminat sağlanabilecek sigorta limitini, Satış yapılacak tüketicinin yapılacak

skorlaması belirlemektedir.
5. Ödenen tazminatta Muafiyet veya kesinti bulunmamaktadır.
6. Her poliçe tanziminde sigorta acentesine dönüş zorunluluğu yoktur.
7. Senetleri ve gerekli evrakları kullanılan sistemden sigortalı kendisi basmaktadır.







- Bu sigorta ürünü ile 10 kW ve altı ölçekli Güneş Enerji Santralleri için doğal
afetler, Hırsızlık, sabotaj ve yangın gibi hasarlar için tek poliçe teminat
sağlanmaktadır. GES’in Üzerinde bulunduğu yapı ile birlikte sigorta yapılması
zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Poliçenin Muafiyetleri GES’in Toplam Sistem bedeline uygun olarak doğal
afetlerde 300,00- USD, Diğer hasarlarda 150,00- USD olarak uygulanmaktadır.

- Dolu, Fırtına, Voltaj Dalgalanması vb. diğer hasarlar GES’in toplam maliyet
bedeline kadar tazmin edilebilmektedir. Hırsızlık, Dolu, Yangın gibi hasarlar için
ekstra yüksek muafiyetleri bulunmamaktadır.

- GES’in satışını yapacak olan EPC Firması sigortayı dilerse kendisi yaptırabilmekte
ve bu sigorta ürünü ile satış avantajı elde edebilmektedir.



Uluslararası terminolojide "Surety Bond" veya "Bonding" olarak
isimlendirilen bu sigorta ürünü, bankacılık sisteminin sağladığı teminat
mektuplarına muadil özelliktedir. Bu sigorta ürünü ile Sigorta Şirketi, borçlunun
sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine
karşı alacaklıya ilgili sözleşme tutarının ödenmesi teminatını sağlamaktadır.

Bu ürünün ağırlıklı kullanımı inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt
yapı projelerindedir.

Kefalet sigortası kullanan firmaların bankalardaki risklerinin daha az
olması nedeni ile ( Banka Teminat Mektubu Kullanmadıkları için ) kullanabilecekleri
nakdi kredi limitlerinde artış sağlanmaktadır.

Ayrıca bankacılık sisteminin Dönemsel veya küresel ekonomik gelişmelere
bağlı olarak kredi veya Teminat sağlama konusunda isteksiz olması halinde bu
sigorta ürünü ile ekonominin, yatırımların ve ticaretin daha istikrarlı büyümesi
sağlanabilmektedir.

Fiyat hesaplaması Proje bazında değerlendirilmektedir. En üst tarifede 12
ay teminat sağlanması durumunda yaklaşık %4 oranında sigorta primi alınmaktadır.

Ürün satın alımı yapan yatırımcılar için veya EPC Şirketleri ile Yatırımcılar
arasındaki sözleşmelerdeki sorumluluklar için Kefalet Sigortası kullanılabilmektedir.
Ayrıca kamu ihalelerinde gerekli olan geçici veya kesin teminat Mektubu yerine
Geçmektedir.



POLİÇE ŞARTLARI A SİGORTA A.Ş. B SİGORTA A.Ş. C SİGORTA A.Ş.

SİGORTA BEDELİ 2.600.000 USD 2.600.000 USD 2.600.000 USD

DOLU TEMİNAT LİMİTİ 250.000 USD 250.000 USD SİGORTA BEDELİNE KADAR

HIRSIZLIK TEMİNAT LİMİTİ SİGORTA BEDELİNE KADAR 250.000 USD SİGORTA BEDELİNE KADAR

KAR KAYBI LİMİTİ 100.000 USD 50.000 USD 100.000 USD

PERFORMANS KAYBI VAR MI? 50.000 USD YOK 50.000 USD

DEPREM VE TERÖR MUAFİYETİ %80 - %20 + S.B. %2 Sİ %80 - %20 + S.B. %2 Sİ %80 - %20 + S.B. %2 Sİ

DOLU MUAFİYETİ 7.500 USD 5.000 USD 5.000 USD

HIRSIZLIK MUAFİYETİ 2.500 USD 5.000 USD 1.000 USD

MAKİNE KIRILM. MUAF. 2.500 USD 5.000 USD 1.000 USD

DİĞER DOĞAL AFETLER 7.500 USD 5.000 USD 5.000 USD

3. ŞAHIS MUAFİYETİ 1.000 USD 1.000 USD 2.000 USD

DİĞER HUSUSLAR KAR AĞIRLIĞINDA HASARIN 
%25’İ MUAFİYET VAR.

TOPLAM PRİM 3.100 USD 2.950 USD 3.300 USD
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Teşekkür ederim.
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