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SU: HİÇ KİMSE SİGORTASIZ KALACAK KADAR ZENGİN
DEĞİL
Kriz dönemlerinde sigorta yaptırmanın gerekliliğine dikkat çeken
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, “Kriz dönemlerinde
herhangi bir riskin gerçekleşmesi durumunda bunun tazmini çok
daha zordur. Şu ortamda hiçbir firma ya da fert sigorta
yaptırmayacak kadar zengin değil” şeklinde konuştu.
KOBİ’lerin işletme süreçlerindeki ihtiyaçlarını tüm yönleriyle
karşılayacak bir ürün üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Mustafa
Su, “Kriz, sigorta yapma ihtiyacının en fazla duyulması gereken
dönemdir. Çarkın dönmediği, gelirlerin azaldığı, hatta işletmenin
zarar ettiği dönemlerde, bu tesislerin yeniden inşası veya herhangi
bir riskin gerçekleşmesi durumunda bunun tazmini çok daha
zordur. İşte bu nedenle; sigortalı olmanın kriz dönemlerinde her
zamankinden daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir firma
ya da hiçbir fert sigorta yaptırmayacak kadar zengin değil” dedi.

FIRAT: ASIL ŞİMDİ SİGORTA YAPTIRMA ZAMANI
Kriz dönemlerinde yüz yüze kalınan kayıpları yerine koymanın çok
daha zor olduğunu dile getiren Aviva Sigorta Genel Müdürü Ertan
Fırat, işletmelerin risklerini doğru analiz ederek sigorta yaptırmaları
gerektiğini söyledi.
Sigorta konusunda Türkiye’de yanlış bir algılama olduğunu dile getiren
Fırat, “Aslında kriz dönemleri sigortanın değerinin ve anlamının daha
da arttığı dönemlerdir. Kriz dönemlerinde eğer sigortanız yoksa ve bir
takım kayıplarla yüz yüze kalıyorsanız bunları yerine koymak daha
zordur. Zaten çark kimi zaman aksak işliyor, bir de buradan bir darbe
yediğiniz takdirde o işletmeyi veya o hane halkını ayağa kaldırmak çok
daha zordur. Bizim sosyal dokumuz ile hane halkına bir takım
alanlarda destek, yardım, birbirini kollama tarzı alışkanlıklarla kriz
dönemi belki yönetilebilir, ama işletmeler açısından böyle dönemler
sigorta için daha duyarlı olmaları gereken dönemdir” değerlendirmesi
yaptı.
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YERGİN: KURUMSAL SİGORTACILIK KRİZDEN EN AZ
ETKİLENECEK ALAN
Kurumsal işletmelerde, sigortalılık oranlarının diğer alanlara göre
çok daha yüksek olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdürü
Yergin; “Bu işletmelerde sigorta alışkanlığı ve ihtiyaçlarında son
yıllarda artış ve çeşitlilik anlamında derinleşme yaşandı. Böyle bir
süreçte kriz ortamı da dikkate alındığında sigorta önceliklerin
başında gelmeye devam etmektedir” dedi.
Yergin; “Sigorta konusu riskler için ödenecek prim karşılığında
alınan huzur ve güvence bu dönemde daha değerli ve önemlidir.
Ekonominin dalgalanma gösterdiği bu gibi dönemlerde de sigorta
yine kurumsal işletmeler başta olmak üzere önemli bir ihtiyaç.
Kurumsal firmalar böyle önemli bir süreçten en az zararla çıkmayı
hedeflemeli ve mevcudu koruyabilmek için de mutlaka sigorta
ihtiyaçlarını tekrar gözden geçirerek tam bir korunma almalıdırlar”
değerlendirmesi yaptı.
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Değerli müşterimiz;
Bültenimizin bu sayısını, Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirket yöneticilerinin, bir
süredir yaşamakta olduğumuz global mali krizin sigorta ve sigortalıya etkileri
hakkında, Sigortacı Gazetesine verdikleri mülakatların özetlerine ayırdık.
Mesleği sigorta olan herkes (daha önceki bültenlerimizde bizimde sıklıkla belirttiğimiz
üzere) sigortanın, kriz dönemlerinde diğer dönemlere nazaran daha yüksek bir
öneme sahip olduğu konusunda ortak görüş belirtmektedirler.
Ayrıca, Tüketici Kredisi kullanan birçok müşterimizin bize “kredi kullandığımız
banka, sigorta poliçesini de aynı banka üzerinden yapmamız için bizi zorluyor”
şikayetine cevap teşkil edecek kanuni düzenlemenin hazırlanarak Resmi Gazetede
yayınlandığını duyurmak isteriz. 01 Şubat 2009 da yürürlüğe girecek olan söz konusu
düzenlemeye göre, müşteri kullandığı kredinin sigortası için fiyat araştırması
yapabilecek ve istediği sigorta
aracısı
vasıtasıyla,
dilediği şirketten
düzenlettirebilecektir.
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

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