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2022 YILI MUHTELİF ADRESLERDE BULUNAN STADYUMLARDA E-BİLET PROJESİ KAPSAMINDA YER ALAN ELEKTRONİK EKİPMAN
SİGORTASI HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ
MADDE 1-İŞİN TANIMI:
Türkiye Futbol Federasyonunun E-Bilet projesi kapsamında 42 adet stadyumda bulunan elektronik ekipmanın sigortalanarak güvence altına alınması işidir.
MADDE 2-SİGORTA BRANŞLARI:
Şartname kapsamında yapılacak elektronik cihaz tüm riskler sigortasının kapsamı aşağıdaki gibi olacaktır.
- Türk Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları
- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm
- Deprem
MADDE 3-SİGORTA KAPSAMI:
Deprem / Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm teminatı stadyum bası %100 sigorta bedelinin %20’sı sigortalının üzerinde kalmak, %80’i sigortacı tarafından karşılanmak
üzere müşterek sigorta esasına göre verilecektir. Ayrıca sigortacıya düsen bedel üzerinden %2 muafiyet uygulanacaktır.
Sigorta bedeli 1.000 USD’ye kadar olan cihazlar için minimum 50.-USD,
Sigorta bedeli 1.001 USD - 5.000 USD ye kadar olan cihazlar için minimum 100.-USD,
Sigorta bedeli 5.001 USD - 25.000 USD arası cihazlar için minimum 200.-USD,
Sigorta bedeli 25.001 USD - 50.000 USD arası cihazlar için minimum 300.-USD,
Sigorta bedeli 50.000 USD - 100.000 USD arası cihazlar için minimum 600.-USD
Sigorta bedeli 100.000 USD ve üzeri cihazlar için minimum 1.000.-USD olmak üzere hasarın %10 u oranında tenzili muafiyet uygulanır.
7 yaşına kadar olan elektronik cihazlarda eskime/aşınma uygulanmayacaktır.
Bildirilmesi atlanan cihazlar demirbaş kaydı veya hasar durumunda cihazın alış faturası ibraz edilmesi kaydı ile stadyum başına sigorta bedelinin %10’u ile teminata dahildir.
Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla
mesai ve tatil günleri ücret ve zamları sigorta bedelinin % 10 una kadar teminata dahildir.
Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlı sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masrafları sigorta bedelinin % 10 una kadar teminata dahildir.
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Her türlü data kaybı teminat haricidir.
Sigortalı cihazlarda, cihazların islevsel ve fonksiyonel bozukluğuna yol açmayan çizik ve bu gibi estetik kusurlar teminat haricidir.
Teminat yazılımların sadece geri yükleme bedellerini kapsamaktadır. Bunun dısında her türlü yazılım ve program teminat haricidir.
11 yaş üstü cihazlar teminat haricidir.
MADDE 4-SİGORTA BEDELİ:
Stadyum başı bedel kırılımları , anlaşma yapılacak sigorta şirketi ile mutabakatlı olarak kabul ve imza edilecek, eksik ve / veya aşkın sigorta söz konusu olmayacaktır. Stadyum başına toplam ekipman bedelini gösterir
çizelge aşağıdadır:
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MADDE 5-FİYAT:
Yüklenici, ihale dokümanında yer alan ve 2021 yılı sigorta ihalesine esas sigorta talep tablolarında belirtilen bilgiler ile bu şartname, İdari Şartname ve Sözleşme hükümleri dahilinde tespit edeceği sigorta birim
fiyatlarının (% yüzde ve/veya %0 binde oranlarının da belirtilmesi kaydıyla), birim fiyat teklif listelerinde belirtilen sigorta bedelleri ile çarpımı sonucu bulunacak olan brüt primler, söz konusu birim fiyat teklif
listelerinde her bir stadyum için ayrı ayrı doldurulacaktır.
Kuruma ait sigortalı mal varlıklarından, yıl içerisinde hurdaya ayrılan, satılan veya Rayiç Değer Tespit çalışmaları sonucu mal varlıklarımızın sigorta bedellerinde bir azalma olduğu takdirde azalan bedele isabet eden
prim farkı gün üzerinden hesaplanarak İdare’ye iade edilecektir.
Aynı şekilde, herhangi bir nedenle (Yıl içerisinde satın alınarak yeni girişi yapılan mal varlıklarımız ile Rayiç Değer Tespit çalışmaları sonucu varlıklarımızın sigorta bedellerinde meydana gelen artışlar v.s) mal
varlıklarımızın miktar ya da sigorta bedellerinde bir artma olduğu ve Kurum bunu haricen sigortalatmayı düşündüğü takdirde, yüklenici ihale fiyat ve şartlarla, gün hesabı üzerinden kısa süreli olarak bunların da
sigortalarını yapmakla yükümlüdür. Birim Fiyat Teklif Listelerinde belirtilen sigorta birim fiyatları, yıl içerisinde E-Bilet Projesi kapsamında yer alacak elektronik cihazlar için de uygulanacak olup, sigorta net primi,
kısa süreli sigortalarda gün hesabı üzerinden hesaplanacaktır.
MADDE 6-HASAR TESPİTİ VE ÖDEMESİ
Hasar ödemesi ikame bedel üzerinden gerçekleştirilecektir.
Kurum hasar ihbarında bulunur bulunmaz, yüklenici olaya mücbir sebepler hariç yurt içi hasarlarda 24 saat içerisinde müdahale etmek mecburiyetindedir.
Hasar ihbarının yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren yüklenicinin görevlendireceği eksper veya yetkilisinin rapor tanzim süresi 10 günü aşmayacaktır.
Sigorta süresi içerisinde yapılan kısmi hasar tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülmeyecek ve zeyilname düzenlenmeyecektir.
Gerekli durumlarda aşağıda bilgileri verilen kişi ile iletişime geçilebilir.
IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.
İpek ULUAY DANDİNOGLU (ipek.dandinoglu@ibsbroker.com)
0 530 7721668

Sigorta şirketlerinin tekliflerini 15/12/2021 tarihine kadar iletmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

