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MÜHENDİSLİK SİGORTALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır. Yangın sigortası ile ayrıca teminat kapsamına
alınmalıdır
Hasar olduktan sonra sigorta biter mi?
Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona
erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar
eksilir.
Makine Montaj sigortası poliçesi vade bitiminden önce iptal edilebilir mi?
Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün
sonra öğleyin saat 12:00’de geçerli olur.
Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan
sonra, ayrıca demirbaş olarak yangın ve diğer ek teminatların alınması gerekli midir?
Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de
(deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Elektronik cihaz sigortalarında, bütün riskleri kapsayacak
şekilde, all risk sigorta poliçesi düzenlenmeli, deprem ve terör riskleri de ek olarak sigorta teminatına
dahil edilmelidir.
Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?
Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık,
doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz
sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.
Araçta bulunan teyp, kolon, ekolayzır, alarm v.b. cihazlar araçla birlikte güvence altına alınabilir mi?
Teminat istenen cihazların ve orijinal parçalar değilse bedellerinin bildirilmesi kaydıyla güvence altına
alınabilir.
---------- o ----------

NAKLİYAT SİGORTALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?
Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük)
sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz
meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir
zorunluluk haline getirmiştir.
Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir?
Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün
sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının
standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları
gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında
muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı
bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış
yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.
Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde toplayabiliriz.
- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
- Sefer yeri
- Taşıma aracı
- Teminatın kapsamı
- Yıllık taşıma ve araç başı azami taşıma kapasitesi
Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.
- Teknenin cinsi
- Teknenin sigorta bedeli
- Teknenin yaşı ve tonajı
- Teminatın kapsamı
- Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizin bu sayısını, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliğine (TSRŞB) Mühendislik ve Nakliyat
sigortaları hakkında sıkça yöneltilen sorulara ve birliğin
resmi web sayfasından verdiği cevaplara ayırdık.
2008 yılı ilk üç ayında gerçekleşen Hayat ve Hayat dışı
toplam prim üretimi içinde bu iki branşın payının
(geçen yılın aynı dönemine göre), Mühendislik
sigortaları için(1.11% artışla) 3.69% ve Nakliyat
sigortaları
için(15.63%
artışla)
3.25%
olarak
gerçekleştiğini yine TSRŞB verileri göstermektedir.
İstenmeyen bir hasar durumunda üretim ve faaliyetlerin
devamının sağlanabilmesi için tüm sigorta branşlarında
olduğu gibi, söz konusu sigorta branşlarının da uzman
desteği ile düzenlenmesi çok önemlidir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak bizler, faaliyet kolunuz ve ihtiyaçlarınız için en
doğru sigortanın tespiti ve sigorta sektöründe yapacağımız araştırmalar ile en uygun
sigortanın temini için desteğe hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Lütfen Sigorta ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için, bizi arayınız.
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