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Besso, Türk Kuyumcularının 5 yıllık riskini üstleniyor

Besso, 10.000 üyeli Kuyumcular Derneğine yönelik poliçe düzenlemektedir.
Lloyd’un Broker’i Besso, İstanbul Ticaret Odası Kuyumcular bölümü (IKO – İstanbul Kuyumcular
Odası) ile, derneğin önerilen brokeri olmak üzere 5 yıllık anlaşma imzaladılar.
Besso, kuyumcular pazarının sigorta, güvenlik ve risk bilinci konusundaki ihtiyacını karşılamak üzere
ürün geliştirmekte ve 10.000 adet üyenin tümünü hedeflemektedir.
Besso’nun direktörü Roddy Caxton-Spencer verdiği demeçte; “ Kuyumculara özel bu ürünün Londra
pazarına makul ve karlı bir gelir akışı sağlayacağını düşünüyorum. Kuyum üretimi konusunda
Türkiye’nin uluslararası pazarlarda öncü bir rol üstlendiğini, dolayısı ile doğru zamanda bu pazara
girdiklerini düşündüklerini” belirtmiştir.
IKO başkanı Alattin Kameroğlu ise verdiği demeçte; “Besso’nun Türkiye pazarına girmesi, sektörün
olgunlaştığının göstergesidir. Perakendeciler, sigortanın önemi hususunda daha çok bilinçlenmekteler.
Besso’nun bu konudaki uzmanlığı kesinlikle sektöre artı değer katacaktır. Bizde kendilerine ülkemize
hoşgeldiniz diyoruz.”

Kaza nedeninin uykusuzluk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko
Sigortası şirketi tazminat ödemesinden imtina edebilir mi?
Trafik Kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri
buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise, mevzuata göre,
geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı ve alkollü içki
kullanımı nedeniyle güvenli sürme yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu itibarla, uyku ve
yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

Ücretli park yerindeki arabama birisinin çarptığını öğrendim. Çarpan araç tespit
edilemedi. Hasarım nasıl giderilebilir?
Trafik Kanununa göre motorlu araçlar ile ilgili mesleki faaliyette bulunanlar zorunlu mali sorumluluk
sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bu nedenle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası Tarife ve Talimatında da motorlu araçlara ilişkin faaliyette bulunanlara yönelik düzenlemenin
yapıldığı bir bölüm bulunmaktadır. Bu itibarla, parklarda, garajlarda, tamirhanelerde, servis
istasyonlarında ya da galerilerde meydana gelecek bir kaza neticesinde aracınızın zarar görmesi
durumunda, aracınıza çarpan kişinin kimliğinin belli olması önem taşımaksızın, mesleki faaliyete ilişkin
zorunlu sigortayı yapan sigorta şirketi hasarınızı, sigorta sözleşmesi limitleri dahilinde, karşılar.

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.
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Değerli müşterimiz;
İki bölüm şeklinde hazırladığımız bu ayki bültenimizin
birinci
bölümünde,
kuyumcularımızı
yakından
ilgilendiren ve “Insurance Tımes” da 30.10.2008
tarihinde Danny Walkinshaw’in kaleme aldığı haberin
çevirisine yer verdik.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak bizimde sigorta
ürünlerini kuyumcu müşterilerimize sunduğumuz
Lloyd’un brokeri Besso ile iyi süren işbirliğimiz
çerçevesinde, kuyumcu müşterilerimizin risklerini
teminat altına almayı sürdürüyoruz.
İkinci bölümde ise, müşterilerimiz tarafından bize de sık sık yönlendirilen sorulara,
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün resmi sayfasında verilen
cevaplara yer verdik.
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

Lütfen Sigorta ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için, bizi arayınız.
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