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Başkasının 8/8 suçlu olduğu bir kazada aracımda ortaya çıkan zararın giderilmesi için Kasko
poliçemi devreye sokarsam hasarsızlık indirimim yanar mı?
Kasko sigortasının müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu
kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın kendi şirketiniz tarafından karşılanmasıdır.
Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigorta şirketine başvurur.
Tazminat ödemesi karşı tarafın sigorta şirketi tarafından sizin kendi şirketinize aktarılacağı için
hasarsızlık indiriminizde genelde herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz. Bu durum kasko sigorta
sözleşmenizin ön yüzünde belirtilir. Eğer belirtilmemiş ise bu durumun sonuçlarını mutlaka sigorta
şirketinize sorunuz.
Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden
mi sigortalamalıyım?
Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Oysa
bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina
teminatı) sigorta bedelinin hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve söz
konusu Bakanlığın Internet adresinde de ilan edilen çeşitli yapı türleri için metrekare birim
maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Bu veri içerisinde kendi koşullarınıza en uygun olan yapı
tarzı karşılığında verilen rakamın evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması durumunda elde edilen
sonuç, sigorta bedelinizin ortalama hangi değere sahip olması gerektiği konusunda sizlere bilgi
verecektir.
Kredi almak istediğim banka X Sigorta Şirketi A.Ş.’ye sigorta yaptırmam için beni zorluyor.
Üstelik Bankanın istediği sigortayı çoktan başka bir sigorta şirketinden temin etmiştim.
Bankanın buna hakkı var mı?
Sigorta Murakabe Kanununa göre; bir sözleşmenin unsurları içerisinde taraflardan birinin bu
sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sözleşmeye
sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin olarak konulmuş şartlar hükümsüzdür. Dolayısıyla
bankalar, kredi verdikleri müşterilerinin risklerinin düşürülmesi için belli teminatları içeren bir sigortanın
yapılmasını isteyebilir ancak sigorta şirketinin seçimi konusunda kimseyi zorlayamazlar.
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına (eski adıyla Garanti Fonuna) kimler başvurabilir?
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına aşağıdaki durumlarda başvurulur;
a) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar (tedavi
giderleri ve ölüm/sakatlanma durumu.)
b) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar.
c) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak
bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu
maddi ve bedensel zararlar.
d) İşletenin sorumlu olmadığı çalınmış veya gasp edilmiş motorlu araçların sebep olduğu bedensel
zararlar.
Sigorta şirketi eksper raporunda belirtilen rakamdan daha düşük tazminat ödemek istiyor?
Bunu yapabilir mi?
Eksper raporları, gerek sigortalılar gerekse sigorta şirketleri açısından tazminat tutarının hesabında yol
gösterici belgelerdir. Bununla birlikte, bahse konu raporun sigorta şirketini bağlayıcı yönü
bulunmamaktadır. Ödenmesi gereken tazminat tutarı konusunda sigorta şirketi ile aranızda mevcut
olan bir anlaşmazlıkta bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizin bu sayısında, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne
sigorta konusunda yönlendirilen sorulardan birkaç örneğe ve Genel Müdürlük
tarafından verilen cevaplara yer verdik.
Bu bültenimizde bizden de bir habere yer vermek istiyoruz. Brokerliğimizde Hasar
Sorumlusu olarak görev yapan arkadaşımız Melike Uçar Erkorkut, üstün başarı ve
fedakar çalışmaları neticesinde 01/01/2008 den geçerli olmak üzere Operasyon ve
Hasar Şefi olarak görevlendirilmiştir. Kendisine yeni görevinde de başarılar diliyoruz.
Her biri konusunda uzman kişilerden oluşan kadrosuyla, Gözetmen Sigorta Brokerliği
olarak bizler, müşterilerimize sigortacılık mevzuatlarından kaynaklanan hak ve
menfaatleri doğrultusunda uzman desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatır,
sağlık ve başarılar dileriz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Abdullah İsmet
Gözetmen Sigorta Brokerliği
Broker
Tel
: 0(212) 603 1001
Fax : 0(212) 603 1600
E-mail : a.ismet@gozetmen.com
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