Muafiyet: Alışveriş sigortası kapsamında yapılacak her türlü ödemede, olay / kart başına
%7,5 oranında muafiyet uygulanacak olup, bu tutar sigortalının uhdesinde kalacaktır.
- Kişi o esnada araçta olmasa dahi kilitli araçtan ya da araç bagajından çalınan eşyalar
teminata dahildir.
Alışveriş Sigortası ile ilgili istisnalar;
Aşağıda belirtilen satın alınan mallar teminat kapsamının dışındadır.
1. Tekneler ve tüm deniz taşıtları,
2. Motorlu taşıtlar( uçaklar, otomobiller ve motorsikletler dahil) veya bunların motorları,
ekipman ve aksesuarları (münhasıran araç için kulllanılan komünikasyon cihazları dahil)
3. Arazi veya binalar,
4. Seyahat çekleri, her tür bilet, nakte çevrilebilir evrak (hisse senedi, çek, indirim kuponu
vb.)
5. Külçe altın veya gümüş,
6. Kısa sürede kullanılması gereken gıda ve benzeri dayanıksız tüketim malları
7. Satın olan kişinin tadilat yaparken (kesme şekil verme dahil) zarar verdiği mallar,
8. Tüm hizmetler (işçilik, bakım , malların onarımı her türlü mesleki danışma vb.)
Seyahat esnasında satın alan kişi tarafından elde taşınmayan veya satın alan kişinin gözetimi
altında olmayan veya satın alan kişinin daha önceden tanıdığı bir şahıs tarafından taşınmayan
mücevherlere, fotoğraf makinalarına veya video kayıt cihazlarına ika olunacak ziya ve
hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamından
hariç tutulmuştur.
1. Kötü niyet ve hile,
2. Aşınma, yıpranma, tedrici bozulma,
3. Güve ve çeşitli haşerat,
4. Mevcut üretim hataları,
5. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan
edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler,
6. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan
veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyosyonların veya radyo-aktivite
bulaşmalarının ve bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve
hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer
ayrışım "fission" olayını kapsayacaktır.)
- Satın alan kişinin satın alınan mala ika olunacak ziya veya hasarı engelleyecek veya
azaltacak olağan tedbirleri almaması durumunda, meydana gelen ziya veya hasar teminat
kapsamı dışında tutulacaktır.
- Şartlar müsait olduğu halde kilitli bir yerde tutulmadıkları zaman, halka açık yerlerden
çalınan eşyalar teminat kapsamı dışında tutulmuştur. Çalındıkları olayın meydana geldiği
yerdeki polis veya başka bir yetkili makama 36 saat içinde bildirilmedikleri takdirde çalınan
mallar teminat kapsamı dışındadır.
- Kaybolan eşyalar teminat kapsamı dışındadır. ( Sigortalının direkt ve endirek olarak
emanet ettiği kişi ve kuruluşlar tarafından organize edilen transferlerde meydana gelen
kayıplar teminata dahildir.)
- Kart hamili tarafından satın alınan malların defolu, bozuk olmasından kaynaklanacak
zararlar.

