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SİGORTA İLE RİSK YÖNETİMİ
Sigorta, risk yönetim anlayışı içerisinde, riskin transferini sağlayan bir araçtır. Şirketler,
sadece fiziki risklerini değil, aynı zamanda operasyonel risklerini belirlemeli ve bu risklerine
karşı bir güvence oluşturmalıdır.
Sigortanın kapsamı, şirketlerin aktiflerindeki sabit kıymet ve emtea gibi fiziki değerler ile
sınırlı olmamalı, marka gibi fiziki olmayan değerlerini de içermelidir. Ayrıca, şirketlerin
çalışanlarına, tedarikçilerine, 3.şahıslara karşı sorumluluk risklerinin de belirlenmesi ve bu
risklerin de teminat altına alınması büyük önem taşımaktadır.
Gelişmiş ülkelerdeki büyük şirketlerin yöneticileri, kusurlu eylemleri neticesinde
hissedarlardan ve 3.şahıslardan gelebilecek tazminat taleplerine konu olan risklerini sıklıkla
teminat altına aldırmaktadır. Ülkemizde de Avukat, Mali Müşavir, Eczacı gibi meslek
gruplarında faaliyet gösterenler, kusurlu eylemlerinden doğabilecek tazminat taleplerini
karşılayan teminatları temin edebilecekleri ürünlere ulaşabilmektedir.
Sigorta işlemlerinde aracılığı, genellikle iki kanal gerçekleştirir. Acenteler, sigorta
şirketlerinin ürünlerini, şirketinin belirlediği kurallar çerçevesinde ve şirketinin adına
düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Brokerler ise, Hazine Müsteşarlığından aldığı
ruhsatla faaliyet gösteren ve sigortalıyı temsil ederek, sigorta seçiminde tamamen tarafsız ve
bağımsız davranan, müşterisine risklerin tespitinde Risk Danışmanlığı hizmeti verebilen,
tespit edilen risklerin teminat altına alınabilmesi için, sigorta şirketleri ile sigortalıyı bir araya
getiren ve hasar anında da gerekli takibin yapılmasını müşterisi adına yapan gerçek veya
tüzel kişilerdir.
Sonuç olarak, Sigortacılık sigorta edilebilir risklerin belirlenmesi ile başlayan bir süreçtir ve
bu sürecin doğru yönetilip yönetilmediği sonucu, hasar durumunda ortaya çıkar.
Amerika merkezli olan ve tüm dünya ülkelerine büyük bir hızla yayılan finansal kriz bir kez
daha çarpıcı bir şekilde gösterdi ki, sigorta kapsamlarını fiziki riskleriyle sınırlı tutan işletmeler
ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır.
Finansal risklerini (Kredi sigortası, İş durması sigortası vb.) risklere karşı teminat altına alan
şirketlerin faaliyetlerini kayıpsız sürdürebilmek anlamında daha güvende oldukları somut bir
gerçektir.
Şirketlerin risk tespitinde, konusunun uzmanları tarafından sağlanan Risk Yönetim
Danışmanlığı hizmetinden yararlanmalarının önemini ifade etmek istediğim yazımı
sonlandırırken, hasarsız ve mutlu günler dilerim. 20 Ekim 2008
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Danışmanlığının, kapsamlı ve tam bir poliçe sahibi
olabilmek için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
işletmelerimizin risklerini doğru sigorta poliçeleriyle teminat
altına alınabilmesini sağlamak amacıyla, aracıların
profesyonel yapılanmalarını geliştirmek üzere yasalar
düzenlemektedir.
Bu kapsamda, 21 Haziran 2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile brokerlik mesleğinde de hizmet
kalitesini artırmaya yönelik; Asgari ödenmiş sermayelerinin artırımı, Brokerlerin en az
4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, en az 10 yıllık mesleki
deneyim kazanmış olmaları ve mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılara
verebilecekleri zararlara karşı sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu tutulması
gibi düzenlemeler içermektedir.
Yaşadığımız küresel mali kriz, bu düzenlemelerle hedeflenen kaliteli hizmetin
işletmelerimiz açısından önemini gözler önüne sermektedir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, risklerinizin ve ihtiyaçlarınızın tespiti ve tespit
edilen risklerinizi teminat altına alan kapsamlı poliçelerin temini konularında, Risk
Yönetim Danışmanı arkadaşlarımız ve konusunda uzman Teknik ekibimizle desteğe
hazır olduğumuzu hatırlatır, esenlikler dileriz.
Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Lütfen Sigorta ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için, bizi arayınız.
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