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Değerli müşterilerimiz,
Sorumluluk sigortaları, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği
zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta
şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir.
Sorumluluk sigortalarında risk "sorumluluk" tur.
Trafik Sigortası içindeki Mali ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları, Otobüs Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortası, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali
Sorumluluk Sigortası v.b. ülkemizde uygulanmakta olan ve birçoğunuz aşina olduğu
sorumluluk sigortası türleridir.
Bültenimizin bu sayısında, işyerleri ve konutlar için düzenlenen yangın poliçelerinde mutlaka
bulunması gereken, Yangın İnfilak Mali Sorumluluk Sigortası teminatını hatırlatmak istedik.
Bu teminat olmadan sadece sigortalanan yerin teminat altında olduğu, kiracının mal sahibine,
mal sahibinin kiracısına veya her ikisinin komşularına olan sorumluluklarını kapsamadığı
unutulmamalıdır.
Sigortalananın durumuna göre uygulanabilecek üç türü vardır; 1. Kiracının Malike Karşı
Sorumluluğu (Sigortacı, kiracının, kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa
kaybına sebebiyet vermesinden doğacak zararları teminat altına alır), 2. Malikin Kiracıya
Karşı Sorumluluğu (Sigortacı, malikin kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki
sorumluluğunu karşılar), 3. Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu (Sigortacı bu teminat
ile, malik veya kiracının, yangın veya infilak halinin komşu bina ve mallara sıçraması
yüzünden vereceği zararları karşılar)
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) verileri, yılın ilk altı ayında
gerçekleşen toplam 6.232 Milyar YTL prim üretiminin, 1.176 Milyar YTL’lik kısmının
Sorumluluk Sigortaları üretimine ait olduğunu göstermektedir.
Bu sayımızda ayrıca, dünya piyasalarını olumsuz yönde etkileyen Amerika merkezli mali kriz
neticesinde zora giren ve ABD merkez bankasının sağladığı kredi ile krizi aşmaya çalışan
AIG sigorta şirketinin, Brokerler derneği vasıtasıyla yayımladığı açıklama bilgi amaçlı olarak
aşağıda sunulmuştur.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, sizlerin faaliyet kolunuza ve ihtiyaçlarına yönelik
sigortaların, tespiti ve temini için desteğe hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,
Gözetmen Sigorta Brokerliği
Abdullah İsmet
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17 Eylül 2008
Değerli Brokerler,
AIG hakkında finansal piyasalardaki haberlerin müşterileriniz nezdinde yaratabileceği
endişe dolayısıyla, sizleri bilgilendirmek ve değerli sigortalılarımızın olası sorularını
cevaplandırmak üzere aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz.
AIG Sigorta A.Ş. (“AIG Sigorta”) Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre faaliyet gösteren güçlü bir sigorta şirketi olup, dış finansal piyasalardaki çalkantıların
AIG Sigorta faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı hususunun altını özellikle
çizmek isteriz. AIG Sigorta kanunlarla belirlenmiş sermaye ve teknik karşılık kriterlerine
uygun bir şekilde işlemlerini yürütmekte ve herhangi bir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde
operasyonunu sürdürmektedir.
Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan, halihazırda 130 ülke ve bölgede faaliyet
gösteren ve 1 trilyon doların üzerinde bir malvarlığına sahip olan AIG Grupla ilgili olarak
yurtdışında süren kısa dönemli likidite hususları, Amerikan Merkez Bankasının sağladığı 85
milyar dolarlık kredi ile çözüme ulaşmış durumdadır.
Sözkonusu bu finansal işlemlerin sigortacılık işlemleriyle ve AIG Sigorta ile bir ilgisi
bulunmamakta olup, tarafımızdan yazılan sigorta poliçeleri de doğrudan AIG Sigorta’nın
sorumluluğundadır.
AIG Sigorta tarafından sigortalanmış bulunan değerli sigortalılarımızın poliçelerinden
doğabilecek hasarlar, her zaman olduğu üzere poliçe koşulları çerçevesinde ödenmeye
devam edilecektir. AIG Sigorta bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri odaklı
hasar ödeme politikasını sürdürecektir.
Sözkonusu hususlarda daha fazla bilgi almak istediğinizde, lütfen Şirketimizle irtibata
geçmekten çekinmeyiniz.
Saygılarımla,
AIG SİGORTA A.Ş.
Philip Schwarz
GENEL MÜDÜR

