DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI (DDTS)
Tarım sektörünü tehdit eden risklerin belirli bir kısmının teminat altına alınabilmesi amacıyla, sigorta
sisteminin devreye sokulması düşünülerek 21.06.2005 tarihinde 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu"
Resmi Gazetede yayınlanarak çıkarılmıştır.
Bu kanun bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesini sağlarken, diğer
yandan sigortacılık uygulamalarını yeknesak hale getirmeyi, teminat kapsamını genişletme ve
çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını, tarım sigortalarını ülke genelinde
geliştirme ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan
bu sistem, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilmektedir. Yapılacak sigortalar karşılığında
üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve devletin sağlayacağı prim
destekleri, bu havuzda toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar da, bu havuzdan karşılanmaktadır.
Havuzun bütün iş ve işlemleri, hâlihazırda sisteme katılan ve Devlet Destekli Tarım Sigortası satmaya
yetkili 19 adet sigorta şirketinin eşit ortak oldukları TARSİM A.Ş. adı verilen bir işletici şirket
tarafından yürütülmektedir.
Prim desteğinin yanı sıra, olası yaygın ve yüksek bir hasar durumunda, Havuz tarafından yapılacak
tazminat ödemeleri de, önceden belirlenen oranda, Devlet güvencesi ve desteği altındadır.
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI KAPSAMI
Devlet Destekli Tarım Sigortasının kapsamı Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenmektedir.
2007 Yılı için belirlenen kapsamda,
 Açık alanda ekim dikimi yapılan tüm bitkisel ürünler,
 Seralar,
 Süt sığırları,
 Kümes hayvanları ile
 Denizlerde ve İç sularda yetiştirilen Su ürünleri
vardır.
Yukarıda sayılı tarımsal ürün ve hayvanların hangi risklere karşı sigortalandığı kitapçığımızın ilgili
bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
PRİM DESTEĞİ VE YARARLANMA KOŞULLARI
Devletin, 2007 yılı için sigorta primine katkısı, bölge ve sigorta türü ayrımı yapılmaksızın % 50 olarak
belirlenmiştir. Örneğin, ödenmesi gereken toplam prim tutarı 200 YTL ise, çiftçi bunun 100 YTL’sini
sigorta şirketine ödeyecek, kalan 100 YTL’yi devlet, çiftçi adına Havuza ödeyecektir.
Prim desteğinden yararlanabilmek için,
Bitkisel ürün sigortası yaptıracak çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olması,
Sera Sigortası yaptıracak çiftçilerin örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olması,
Sigortalanacak süt sığırlarının ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olması,

Kümes hayvanlarının kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış
tesislerde yetiştirilmesi,
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin ÇKS’ye entegre edilmiş Su Ürünleri
Yetiştiricilik Tesisi Kayıt sistemine kayıtlı olması zorunludur.
Sigorta yaptıracak çiftçilerin, o yıla ait ÇKS, örtü altı, ön soy ve soy kütüğü ile Su Ürünleri
kayıtlarının doğru olması gerekmektedir. Bir sorun yaşanmaması açısından çiftçi, bilgilerde
herhangi bir bilgi değişikliğinden hemen sonra ve her halükarda, her yılın başında Tarım İl ve İlçe
Müdürlüklerine (ön soy ve soy kütüğü kayıt güncellemeleri için de damızlık sığır yetiştiricileri
birliğine) giderek mutlaka kayıtlarını güncellemelidirler.
ÇKS güncellemeleri, yılın 365 günü yapılabilmektedir.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ
AKSİGORTA A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA
ŞİRKETİ
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
ŞİRKETİ
AVİVA SİGORTA A.Ş.
AXAOYAK SİGORTA A.Ş.
BAŞAK SİGORTA A.Ş.
BİRLİK SİGORTA A.Ş.
ERGOİSVİÇRE SİGORTA A.Ş.
FİNANS SİGORTA A.Ş.
GARANTİ SİGORTA A.Ş.
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
GÜVEN SİGORTA T.A.Ş.

HDI SİGORTA A.Ş.
HÜR SİGORTA A.Ş.
IŞIK SİGORTA A.Ş.
KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
RAY SİGORTA A.Ş.
ŞEKER SİGORTA A.Ş.
T. GENEL SİGORTA A.Ş.
TEB SİGORTA A.Ş.
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

A) TEMİNAT KAPSAMINDA VE KAPSAM DIŞINDA BULUNAN HALLER:
1-BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI:
Kapsam:
05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile
birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen
meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak, isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar,
teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri
dikkate
alınarak
Tarım
Sigortaları
Havuzu
tarafından
verilir.
Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar
aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve
ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında;




Paket 1 : Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin
neden olduğu miktar kaybı,
Paket 2 : Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, ve Heyelan risklerinin
neden olduğu miktar kaybı,

sigorta kapsamındadır.
 İstenildiği taktirde, ek prim ödemek suretiyle meyve ve sebzeler için dolunun neden olduğu
Kalite Kaybı yukarıdaki paketlere eklenebilmektedir.
 Sigorta; ürünün değerlendirilebilen ana ürününü kapsar. Yan ürünler sigorta edilmez. Örneğin,
Buğday bitkisinde, ana ürün buğdayın başak kısmını kapsar. Buğdayın sap kısmı ise ek ürün
olarak ifade edilmektedir. Ek ürün sigorta kapsamında değildir.
Kapsam Dışı Haller:
 Yukarıda belirtilen nedenler dışında oluşan hasarlar (Örneğin; kuraklık veya sel nedeniyle
sigortalı üründe hasar meydana gelmesi).
 Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada bırakılmış veya normal süresinde hasat edilmemiş
ürünlerde meydana gelen hasarlar.
 Sigortalının kastından kaynaklanan; savaş terör ve kamu otoritelerinin tasarrufları ve aldığı
tedbirler vb gibi nedenlerle meydana gelen hasarlar.
 Genel şartlar ve Teknik şartlarda yazılı diğer haller .
2- SERA SİGORTALARI:
Kapsam:
Seralarda yetiştirilen tüm bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın ve Heyelan risklerinin
neden olduğu miktar kaybı, sigorta kapsamındadır.
Seralarda, fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve
seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.
Kapsam Dışı Haller:
 Yukarıda belirtilen nedenler dışında oluşan hasarlar (Örneğin; nükleer riskler veya deprem
nedeniyle sigortalı üründe hasar meydana gelmesi).
 Seranın kusurlu planlanmasından, planın kusurlu uygulanmasından, yapımında kusurlu malzeme
kullanılmasından meydana gelen hasarlar.
 Sigortalının kastından kaynaklanan; savaş terör ve kamu otoritelerinin tasarrufları ve aldığı
tedbirler vb gibi nedenlerle meydana gelen hasarlar.
 Genel şartlar ve Teknik şartlarda yazılı diğer haller .

3- BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI:
Kapsam:
Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;






Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum
veya cerrahi müdahale,
Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
Yangın ve infilak

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde
yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.
NOT: Sigortalanacak hayvanlara mıknatıs yutturulması şarttır.
Kapsam Dışı Haller:
 Genel şartlarda belirtilen bulaşıcı hastalıklar veya gerekli aşıların yaptırılmaması sonucu meydana
gelen hastalıklar, karantina tedbirlerine uyulmaması, parazit mücadelesinin yapılmaması, kalıtsal
anomolilere bağlı her türlü hastalıklar sebebiyle meydana gelen hasarlar.
 Hırsızlık, kaybolma.
 Yarışma, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler.
 Sigortalının kastından kaynaklanan, savaş, terör ve kamu otoritelerinin tasarrufları ve aldığı
tedbirler vb gibi nedenlerle meydana gelen hasarlar.
 Genel şartlar ve Teknik şartlarda yazılı diğer haller .

4- KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI:
Kapsam:
Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes
hayvanları için;
 Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 Her türlü doğal afetler,
 Yangın veya infilak
sebebiyle meydana gelen ölümler, itlaf ve mecburi kesim riskleri.
Kapsam Dışı Haller:

 Genel şartlarda belirtilen bulaşıcı hastalıklar veya gerekli aşıların yaptırılmaması sonucu meydana
gelen hastalıklar, karantina tedbirlerine uyulmaması, hayvanların doğuştan gelen sakatlıkları ve
normal gelişememeleri nedeniyle meydana gelen ölümler.
 Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren viral
hastalıklarda 5 gün; mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 8 günlük bekleme süresi içinde
meydana gelen hastalıklar nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi.
 Hırsızlık, kaybolma.
 Sigortalının kastından kaynaklanan, savaş, terör ve kamu otoritelerinin tasarrufları ve aldığı
tedbirler vb gibi nedenlerle meydana gelen hasarlar.
 Genel şartlar ve Teknik şartlarda yazılı diğer haller .
SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI:
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Yetiştiricilik
Tesisi Kayıt sistemine kayıtlı mevcut bilgiler dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası
genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
Su ürünleri sigortasının yapılabilmesi için risk inceleme ve değerlendirmesinin yapılmış olması ve tesisin
asgari standartlara uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.
B) PRİMİN ÖDENME ŞEKLİ VE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI:
Bitkisel Ürün Sigortalarında, Devletin prim desteği düşüldükten sonra sigortalı çiftçi tarafından
ödenecek primin %10’u peşin olarak tahsil edilir, kalan prim tutarı en geç hasat tarihinden 1 ay
sonrasına kadar tahsil edilir.
Sera, Hayvan Hayat ve Kümes Hayvanları Sigortalarında Devletin prim desteği düşüldükten
sonra sigortalı çiftçi tarafından ödenecek primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla
5 eşit taksitte tahsil edilir.
Peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz veya en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.
Aksi takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigorta başlamaz ve oluşan hasarlar ödenmez.
Sigorta başladıktan sonra taksitlerden birinin ödenmemesi halinde, Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır.
C) MÜŞTEREK SİGORTA VE MUAFİYETLER:
Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen
uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir
uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler
karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.
Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın
belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortalının üzerinde tutmasıdır.
Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından
ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların, o miktar tenzil edildikten sonra
ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

1- BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI:
Bitkisel Ürün Sigortalarında ürün gruplarına ve teminat çeşitlerine göre sigorta bedeli üzerinden
uygulanacak muafiyet ve müşterek sigorta oranları aşağıda görülmektedir.

Dolu
Yangın
Heyelan
Fırtına
Hortum
Don

Muafiyet (Sigorta Bedeli Üzerinden)
Kısmi Hasarlarda (%) Tam Hasarlarda (%)
10
15
10
15
10
15
20
25
20
25
0
0

Müşterek Sigorta (%)
0
0
0
0
0
50

Dolu, Yangın ve Heyelan nedeniyle meydana gelen kısmi hasarlarda Toplam Sigorta Bedelinin % 10'a
kadarı, tam hasarlarda ise Toplam Sigorta Bedelinin % 15'a kadarı hasar ödemesinden muaftır. Fırtına ve
Hortum nedeniyle meydana gelen kısmi hasarlarda Toplam Sigorta Bedelinin % 20'si kadarı, tam
hasarlarda ise Toplam Sigorta Bedelinin % 25'i kadarı hasar ödemesinden muaftır. Teminat
kapsamındaki risklerin meydana getirdiği zararlar, yukarıda belirtilen muafiyetler çerçevesinde
karşılanır.
Don nedeniyle meydana gelen hasarlarda, muafiyet uygulaması bulunmayıp, hasar miktarının % 50'si
tazminat olarak ödenir.
* Kısmi Hasar; belirlenen hasar oranının % 100’ün altında olması hali (Örneğin, sigortalı ürünün
bulunduğu parselin bir kısmındaki ürün tam hasara uğramış olsa dahi, bu durum kısmi hasar olarak
değerlendirilir).

2- SERA SİGORTALARI:
Sigorta sözleşmesi kapsamında meydana gelecek hasarların; seranın örtü, ürün, iskelet ve teknik
donanımlarının her birinin sigorta bedeli üzerinden aşağıdaki muafiyet oranlarını geçmeyen hasarlar
ödenmez.
MUAFİYET VE MÜŞTEREK SİGORTA UYGULAMASI
Muafiyet
Müşterek Sigorta
Her bir Unsurun Sigorta Bedeli Üzerinden
Sera Türü
Cam Seralar
Plastik
Seralar

Dolu, Yangın, Heyelan
2%

Fırtına Hortum
5%

10 %

5%

15 %

20 %

Sigorta sözleşmesi kapsamında meydana gelecek hasarların, cam seralarda %10’u, plastik seralarda %
20’si sigorta ettirenin sorumluluğundadır (Müşterek sigorta).

3- BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI:
Ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırlarının; Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Sigortası Genel
Şartları kapsamında sigortalanmasında, seçilmiş tarifeye bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen
müşterek sigorta ve muafiyet oranları uygulanır.

Bir hasar halinde; beher hayvanın, sigorta bedelinin % 20’si müşterek sigorta düşülerek, varsa sovtaj
miktarı düşüldükten sonra; kalan miktar, tazminat olarak sigortalıya ödenir.
HAYVAN SAYISI
TARİFE 1

TARİFE 2

21-100
101-200
201 ve üstü
1 baş ve yukarısı

MUAFİYET

MÜŞTEREK
SİGORTA

5,00 %
3,50 %
2,50 %

20 %

0%

20 %

Yukarıda belirtilen muafiyet oranları toplam sigorta bedeli üzerinden uygulanır. Muafiyetli tarifede önce
muafiyet miktarı hasardan indirilir, sonra müşterek sigorta oranı düşülerek, tazminat miktarı hesap edilir.

4- KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTALARI:
Bir hasar halinde; sigorta bedelinin % 3’ünü aşan kısmından % 20 müşterek sigorta düşüldükten sonra,
sovtaj miktarı düşülerek, kalan miktar tazminat olarak ödenir.

Tazminata esas birim sigorta bedeli, poliçede yazılı olan birim fiyatın, değerlendirme tablosunun hasar
tarihindeki yaşa karşılık gelen oranıyla çarpılması suretiyle bulunur.
5 – SU ÜRÜNLERİ
Hasar Olayı Süresi
KATEGORİ
(Yetiştirme Amacı)

Sigorta Süresi

Muafiyet
(%)

Müşterek
Sigorta
(%)

Hastalıklarda

Diğer (kaza,
Doğalafet
vb.)
48 saat

1. günden
45. güne kadar
Yumurta
Tavuğu 1. günden
Civcivi
16.haftaya kadar
Yumurta Tavuğu
17. haftadan
18. aya kadar
Damızlık Ve Ana 1. günden
Damızlık Civciv
26.haftaya kadar
Damızlık Ve Ana 27. haftadan
Damızlık Tavuk
20. aya kadar
Besi Hindisi (Dişi)
16 hafta

3,00

20

1 hafta

3,00

20

2 hafta

48 saat

3,00

20

1 ay

48 saat

3,00

20

2 hafta

48 saat

3,00

20

1 ay

48 saat

3,00

20

2 hafta

48 saat

Besi Hindisi (Erkek)

20 hafta

3,00

20

2 hafta

48 saat

Damızlık Hindi

1 yıl

3,00

20

2 hafta

48 saat

Devekuşu

1 yıl

5,00

20

3 hafta

72 saat

Broiler

Su ürünleri ile ilgili olarak genel şart, teknik şart, tarife ve talimatları çalışmaları devam etmektedir.
D) SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SİGORTA ETTİRENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Hakları:
- Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı, sigorta yaptırdıktan sonra ürün miktarında ve fiyatında
veya Hayvan Hayat Sigortalarında hayvan sayısında, belirlenmiş olan sınırlar çerçevesinde
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
-Bitkisel ürün Sigortalarında, sigortalının üründen beklediği verim miktarının
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde; poliçe üzerinde belirtmiş olduğu verim miktarını
değiştirme hakkına sahiptir. Hayvan Hayat Sigortalarında da sigortalı poliçe üzerinde belirtmiş
olduğu hayvan bedelini değiştirme hakkına sahiptir
- Sigortalı, ürünün ilk gelişme dönemlerinde tamamen hasar görmesi halinde sigorta şirketinin de
onayını alarak, belirlenecek ekim-dikim masraflarını sigortacıdan almaya ve yerine ekilen aynı
cinsten ürününü ek prim ödemeden sigortasını yeniden yaptırma hakkına sahiptir.

Yükümlülükleri:
- Poliçenin düzenlenmesinden sonra sigortalı ürünün türünde, verim miktarında herhangi bir
nedenle bir değişiklik olduğu takdirde, sigortalı durumu hemen sigortacıya bildirmekle
yükümlüdür.
- Sigortalı, poliçede belirtilen prim ödemelerini eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür.
- Sigortalının, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde; Havuz,
Genel Şartlar çerçevesinde tek taraflı olarak sigorta şartlarını ağırlaştırma, poliçeyi iptal etme
veya tazminat ödememe hakkına sahiptir.
- Sigortalı, rizikoların gerçekleşmemesi için meydana gelebilecek zararı önlemeye, azaltmaya ya
da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür.
- Sigortalı, bir hasar meydana gelmesi halinde, derhal hasar ihbarı yapmakla yükümlüdür.

Hayvan Hayat ve Kümes Hayvanları Sigortalarında Ayrıca;
Poliçenin düzenlenmesinden sonra hayvanlarda; rizikoyu etkileyebilecek bir değişiklik olduğu
takdirde, sigortalı durumu hemen sigortacıya bildirmekle;
Ahırların, kümeslerin bakımını yapmakla ve temiz tutmakla;
Teknik şartlarda yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılması ve hijyen ve bio-güvenlik
tedbirlerini almakla;
Hayvana fena muamele ve eziyet etmemek, bakım ve gıda noksanlığı yapmamakla;
Bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde hasta ve sağlam hayvanları ayırmak, hastalığı Havuza ve
Tarım il/ilçe müdürlüklerine bildirmek ve ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almakla
yükümlüdür.

E) HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR:
Poliçede yazılı bir nedenden ötürü; gerçek bir hasarın meydana gelmesi halinde; sigortalı, sigortacının
merkezine veya sigorta yaptırdığı acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere,
Adı, soyadı ve adresini,
T.C. Kimlik ve sigorta poliçe numaralarından birini,
Hasar nedenini, gün ve saatini,
Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini ,
Bitkisel Ürün Sigortalarında - Zarar gören ürünün cinsi, bulunduğu il, ilçe, köy ve mevkilerini,
Sera Sigortalarında – Zarar gören seranın tipini, bulunduğu il, ilçe, köy ve mevkilerini, zarar
gören ürünün cinsini,

Hayvan Hayat ve Kümes Hayvanları Sigortalarında – Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri
bildirmekle yükümlüdür.
Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, yapılan hasar tespit masrafları sigortalıdan
tahsil edilir.
Bu arada sigortalı; hasar miktarının artmamasını sağlayacak tedbirleri almalı; sigortacı tarafından
görevlendirilen eksperlere (ziraatçı ve veteriner hekimlere) yardımcı olmalı ve yapılan ekspertizin sonucu
ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.

