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SİGORTA YAPTIRIRKEN
Sigorta yaptırırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
1. Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak
düzenlenmektedir. Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından
tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır.
Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden
olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.
2. Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan
faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat
ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren Bilgilendirme Formunu mutlaka alın ve okuyun.
3. Poliçenizi mutlaka okuyun.
Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren / sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem
sigorta şirketini hem de sigorta ettireni / sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek
size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülükleri öğrenmek için poliçenizi
ve eklerini mutlaka okuyun.
4. Sigorta Genel Şartlarını inceleyin.
Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta
şirketi ile sigorta ettiren / sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek
prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Poliçenizi
almadan önce sigorta genel şartını incelemeniz satın almak istediğiniz poliçenin kapsamı konusunda
bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile
www.sigortacilik.gov.tr ya da www.tsrsb.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
5. Sigorta Poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin.
Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda
aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.
6. Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin.
Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir sürpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir
önem taşımaktadır.
7. Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye
sorun.
Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise
sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun.
8. Poliçenizin ücretini ödeyin.
Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit,
poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla,
sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş
olmanız gerekmektedir.
9. Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı
avantaj ve dezavantajları öğrenin.
Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta
uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir
kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim
yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan
muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz
bu açıdan önem taşımaktadır.
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizin bu sayısını, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne ulaşan
talep ve şikayetler neticesinde belirlenen “Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi
Gerekli Hususlar” ın neler olduğu konusuna ayırdık.
Söz konusu hususlar bize, sigorta ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesinin ve bu
tespitler doğrultusunda düzenlenen poliçelerin kapsam ve mahiyetlerinin doğru
şekilde değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini göstermektedir.
Ferdi sigortalarda bu değerlendirmeler nispeten sigortalı tarafından yapılabilirken,
Kurumsal sigorta konularının hem içeriği, hem de kapsamı itibari ile konunun uzmanı
aracılar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak bizler, müşterilerimizin faaliyet konularına ve
sigortalanacak kıymetlerinin özelliklerine en uygun ve kapsamlı sigortaya sahip
olmaları için; sigorta piyasasından farklı alternatifleri toplamaya, toplanan alternatifleri
kapsam ve özelliklerini en ince ayrıntılarına kadar karşılaştırarak, müşterilerimizi satın
aldıkları poliçeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz.
Ayrıca, sigorta sektörü ve ürünleri hakkında faydalandığınızı düşündüğümüz aylık
bültenlerimiz ile her zaman yanınızda olduğumuzu belirtir, bu vesile ile siz değerli
müşterimizin Mevlid Kandilini tebrik eder, Sıhhat ve Esenlikler temenni ederiz.
Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Abdullah İsmet
Gözetmen Sigorta Brokerliği
Broker
E-mail : a.ismet@gozetmen.com
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