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YANGIN SIGORTASI İLE İLGILI SIKÇA SORULAN SORULAR
Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin
tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler
yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak
gerekir.
Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz.
Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın
görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın
faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.
Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.
Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun
bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya
yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.
Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.
Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat
tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi
mahkemelerindir.
Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde
serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan
poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların
kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.
---------- o ----------

FERDİ KAZA SİGORTASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün
olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi
bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.
Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?
Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.
Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle hizmet alınabilir?
Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.
Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajı var mıdır?
Ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan
indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz
sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, size kazanç sağlayacaktır.
Vefat tazminatı kimlere ödenir?
Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara (işverenler çalışanları adına yaptırdıklarında
kendilerini menfaattar olarak gösterebilir), yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizi bu defa, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliğine (TSRŞB) Yangın ve Ferdi Kaza
sigortaları hakkında sıkça yöneltilen sorulara ve birliğin
resmi web sayfasından verdiği cevaplara ayırdık.
2008 yılı ilk altı ayında gerçekleşen Hayat ve Hayat
dışı toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine
göre 12.24% artış göstererek 6.232.605.103 YTL
olarak gerçekleşmiştir.
Geçen yılın aynı dönemine göre toplam prim
içindeki payı, Yangın sigortaları için (7.35%
13.39% ve Ferdi Kaza sigortaları için (22.41%
3.66% olarak gerçekleştiğini yine TSRŞB
göstermektedir.

üretimi
artışla)
artışla)
verileri

Ferdi Kaza Sigortalarındaki bu artış; işverenlerimizin
karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olan, iş
kazaları sonucu ortaya çıkabilecek yüksek maddi
zararlara karşı tedbir olarak, bu güvenceyi tercih
ettiklerini göstermektedir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, müşteri ziyaretlerimizde ve bültenlerimizde
önemine sıkça değindiğimiz Ferdi Kaza Sigortaları ve müşterilerimizin faaliyet koluna
ve ihtiyaçlarına yönelik sigortaların, tespiti ve 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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