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KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU  

TEKNECİK ve SERHATKÖY ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI  

YANGIN SİGORTA ŞARTNAMESİ 

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Teknecik ve Serhatköy’deki,  

1) Binaları ile bu binalara ait döşeme – demirbaş. 

2) 2x60 MW buhar türbinli elektrik üretim santralı ile bu santrala ait 

ortak kısımlar. 

3) 8x17 MW dizel santralı ile bu santralın ortak kısımları.  

4) Serhatköy’deki 1,275 MW Solar santralı ile bu santralın ortak 

kısımları ihale yolu ile sigortalanacaktır .  

  

1. Sigorta süresi: 01 Şubat 2019 saat 12:00’dan – 01 Şubat 2020 saat 12:00’a 

kadar olan süreyi kapsar.  

2. Sigorta Teklifleri: 

 Bina 

 Döşeme Demirbaş 

 Tesisler 

 Stoklar 

 Makine kırılması 

 

   Ek Klozlar 

 Hava trafiği, kara taşıtları, deniz taşıtları.  (Deniz taşıtları ek klozu sadece 

Teknecik Elektrik Santralı için verilecektir.) 

 Seylap. 

 Doğal afet. 

 Dâhili su baskını 

 Fırtına. 

 Yer kayması, deprem. 

 Duman. 

 GLKHHKNH – Sabotaj - Terör olarak verilecek ve bunların prim oranları 

ayrı ayrı verilecektir. 

 Makine kırılması için opsiyonel teklif verilmesi  

 

3. Kurum istemesi halinde ek klozların tümünü veya bir kısmını alıp işi 

bitirebilir. 

 

4. Sigorta kapsamına alınacak birimler Teknecik Santralı üçüncü ve dördüncü 

sayfada görüldüğü gibidir. Birimlerin değerleri USD olarak verilmiştir.  

Serhatköy santralı beşinci sayfada görüldüğü gibidir.  Birimlerin değerleri 

EURO olarak verilmiştir.  

 Binalar  

 Döşeme Demirbaş 

 Tesis ve Ekipmanlar 

 Stoklar olarak ayrılmıştır. 
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 Makine kırılması 

 

5. Deprem ve GLKHHKNH – Terör ve Sel Seylap klozları haricindeki hasar 

ödemeleri “0”sıfır muafiyetli olarak teklif edilecektir. 

 

6. Şirketler, tekliflerinin ekinde ödeme planı sunacaklardır.  

 

7. Şirketler, Örnek Poliçede tüm muafiyet ve şartların birebir yazılı olması ve 

genel şartların da poliçeyi tekliflerinin ekinde sunacaklardır.  

 

8. Sigorta şirketleri, 60/2010 sayılı sigorta hizmetleri (düzenleme ve denetim) 

yasası ve tüzüğünde öngörülen tüm sorumluluk ve zorunluluklara uymakla 

mükellef olup, sigorta şirketleri tekliflerinin ekinde 2018 yılı lisansı 

belgelerinin fotokopisini tastik memuru tarafından onaylı olarak teklifle 

sunmalıdır. 

 

9. Şirketler sigorta tekliflerinde,  

a) Şirketler Mukayyitliğinden en son şekli i le alınmış şirketin kimlik kartı; 

b) Şirketin onayı, direktörler kurulu, hissedarları, açık ve tam yazışma adresi,  

c) Şirketin ana sözleşmesi ve tüzüğü, 

d) Şirketin ödenmiş sermayeleri asgari; ana sermaye + branş sermayesi 

3,000,000.00 TL’den fazla olmalıdır. Altında olan sigorta şirketlerinin 

teklifleri dikkate alınmayacaktır.  

 

10. Şirketin üstleneceği risk miktarı öz sermayesinden fazla olmayacak ve kalan 

risk miktarı re-assurance şirketlerine re-assure ettirilecektir. 

 

11. Teklif veren şirketler;  reasürans şirketlerinin isimleri ile % katılım paylarını 

gösterir tabloyu vermeleri gerekmektedir.  Re-assurance şirketleri ise antentli 

(Başlıklı) kâğıtlarında isim, unvan ve imza/imzalarıyla birlikte  % katılım 

paylarını gösterir tabloyu vereceklerdir.  

 

12. Sigorta şirketleri tekliflerinin ekine ISO 9001:2015 kalite yönetimi 

belgelerinin Tasdik Memurundan onaylı kopyalarını sunmaları zorunludur.  

 

13. Kurum; sigorta şirketlerinin talep etmesi halinde şirkete ai t görevlilerin 

santralı gezip görmelerine ve gerek duyacakları bilgilerin toparlanmasına 

olanak sağlayacaktır. 

 

14. Meydana gelen her hasarın yeniden yapımında (tamirat, yeni alımlar , montaj) 

Kurum, derhal tespit etmiş olduğu müteahhit firmaya işi yaptırır ve  bağımsız 

sigorta eksperinin raporuna göre ödeme sigorta şirketi tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

15. Kısmi veya bütünlüklü hasar oluşması halinde sigortalı kıymetler tarafsız 

sigorta eksperinin raporunda belirtildiği piyasa değeri üzerinden tazmin 

edilecektir. 
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16. Hasar ödemelerinde güvence içerecek (verebilecek) teklifler tercih sebebi 

olacaktır. 

 

17. İhale kararı tebliğ edildiği andan itibaren poliçe  tanzim edilecek ve ihale 

şartnamesinin 1. maddesinde belirtilen süreyi kapsayacak şekilde  geçerli 

olacaktır. 

 

18. Tekliflere; Sözleşmeye imza atacak şirket temsilcisinin yetki belgesi 

(Vekâletname) eklenecektir. 

 

19. Bütünlüklü hasar oluşması halinde piyasa rayiç bedeli üzerinden amortisman 

kesilmek suretiyle total loss işlemi  yapılabilecektir. 

 

20. Teklif verecek şirketler şartnamedeki sıralamaya göre maddelerin tümüne 

cevap verecektir.  

 

 

 

 


