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Türkiye; gelişmekte olan bir ülke.
Bir çok ekonomist, politikacı ve bilimadamları tarafından Türkiye, yeni yeni
endüstrileşen bir ülke olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla bakımından 1 trilyon
dolar’dan fazla olması ile dünya’nın 15. büyüğü olma
özelliğini taşımakta ve Nominal GSMH’da ise 800
milyar ABD doları büyüklük ile 17. sıradadır. Türkiye,
OECD ‘nin (1961) kurucu üyeleri, G-20 büyük
ekonomilerin (1999) ve AB Gümrük Birliği’nin üyeleri
arasında yer almaktadır.
Kişi başına düşen GSMH bakımından, Dünya Bankası Türkiye’yi orta-üst gelir
kısmında bulunan bir ülke olarak değerlendirmektedir. Forbes Dergisi’nin yaptığı
bir ankete göre, 2008 Mart’ı itibari ile İstanbul’da toplam 35 adet milyarder
mevcut (2007 de 25 kişi idi) ve genel sıralamada yukarı doğru sırası ile Londra
(36 milyarder), New York (71 milyarder), Moskova (74 milyarder).
Dolayısı ile, eğer biz gelişmiş bir ülke isek, sigorta prim üretiminin genel hasılaya
göre rasyosu neden bu kadar düşük (120 USD)?
Sigortaya ihtiyacımızın olmamasından değil. Dünya’nın en büyük 35 GSMH’na
sahip ülkelerinde bu oran %6 veya daha üstünde. Bizde ise %1 den bile daha az!!
Bunun tek bir sebebi var. O da, çok kimse sigorta
hakkında bilgiye sahip değil ve nasıl istifade edebileceğini
bilmiyor.
Çok mu karmaşık? Vasat birisi için, evet olabilir. Ama,
olgun ve eğitimli bir iş adamı için hayır, ancak
yoğunlaştıkları kendi işlerinden birde bambaşka bir alana
dalıp ayrıca o işlere girmek için çok meşguller.
Bu yüzdendir ki, şirketler sigorta iş ve ilişkilerini yürüten kişi veya kuruluşların
kalifiye ve gerekli yeterlilikte olduğundan emin olmalıdırlar.
İşte biz bu noktada, Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak iş ve özel hayatınıza
giriyoruz.
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Herşey, mevcut risk durumunuzu tümüyle gözden geçirmekle sorumlu Risk
Yönetim Danışmanımız ile başlamaktadır… Şirketinizin risklerini tespit etmek
üzere sizlerden gerekli bilgileri almakta ve risk analizini yapmak ve
değerlendirmek
üzere
teknik
departmana
iletmektedir.
Çalışmanın
tamamlanmasına müteakip, şirketinizin risk analiz çalışması sunulmakta ve
mevcut teminatlarınızda gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanabilmektedir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği’nin Brokeri Abdullah İsmet, sigorta alanında önemli
bir ünvan olan CLU (Chartered Life Underwriter) ve finans alanında ChFC
(Chartered Financial Consultant) lisanslarına sahiptir. Bu bilgi ve deneyimin
yönetiminde ayrıca teknik ve hasar departmanında bulunan, Hazine Müsteşarlığı
tarafından onaylanmış uzman kadrosuyla desteklenerek müşterilerine hizmet
verilmektedir.

Bütün Müslümanların 1431 Hicrî Yılbaşılarını tebrik ederiz.
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