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AŞKIN SİGORTA (OVER INSURANCE)
Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin,
sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Sigortanın temel prensibine
göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesi olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle sigorta
bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilmektedir.
Ancak, sigorta şirketi, bir tam zıya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek
durumunda olduğundan, sigortalı, olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

EKSİK SİGORTA (UNDER INSURANCE)
Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması
durumudur. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında
bir beyanda bulunmaktadır.
Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, "uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi"
prensibinden yeterince yararlanamamaktadır. Örneğin, tam zıya halinde, sigorta şirketinin ödeyeceği
en fazla miktar, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar olacaktır. Kısmi hasarlarda da aynı durum
söz konusudur ve sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla hasar miktarı, eksik sigorta bedelinin, olması
gereken sigorta bedeline oranı kadardır.

İSTANBUL GÖSTERİ MERKEZİ'NDE YANGIN
Çadır tarzı yapıya sahip merkezde çıkan yangın, itfaiye
ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu kontrol altına
alındı. Devam eden çalışmalar sonucu tamamen
söndürülen yangında İstanbul Gösteri ve Kongre
Merkezi büyük oranda zarar gördü.
Çıkış nedeni araştırılan yangında, Genel Sanat
Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 'Troya'
gösterisine ait malzemelerin de zarar gördüğü belirtildi.
İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbey, burada basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın başladığı sırada kendisinin de temizlik işçileriyle beraber
içeride olduğunu belirterek, 'Temizlik işçileri 'yangının üst katlarda başladığını' söyledi. Yangın tüpüyle
müdahale ettik. İtfaiyeye haber verdik ama bir saat sonra geldi' dedi.
Mustafa Özbey, buradaki yangın sisteminin hiçbir kurumda olmadığını ifade ederek, 'Bunun sonucuna
kim katlanacak?' diye konuştu. Dışarıdaki LPG tankının bir yıldır kullanılmadığını ve boş olduğunu
kaydeden Özbey, burayı tekrardan 4 ay içerisinde yapabileceğini bildirdi.
Özbey, gazetecilerin, 'Çadır olmasının bir riski var mı?' şeklindeki sorusuna 'Hayır yok. Hatta daha
güvenilir. Avrupa'nın en büyük kültür merkezi' yanıtını verdi.
Gösteri merkezinin 22 milyon dolar değerinde olduğunu belirten Özbey, ancak sigortasının 3
milyon dolar üzerinden yapıldığını anlattı.
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Değerli müşterimiz;
Risklerimizi sigortalatırken önceliğimiz hiç şüphesiz ki, tüm risklerimizi teminat altına
alan, hasar durumunda ve ödemelerinde süratli geri dönüş yapabilecek ve fiyatıyla
piyasa şartlarında makul poliçe ve şirket seçimini sağlıklı bir şekilde yapmaktır.
Bu ay bültenimizde, gerçek değerinin üzerinde teminatlarla (aşkın) veya gerçek
değerinin altında teminatlarla (eksik) sigorta poliçelerinin düzenlenmesinin
sakıncalarına değinmek istedik.
Aşkın sigortada müşteri gereksiz fazla prim ödemesiyle karşı karşıya kalırken, eksik
sigortada durum haberimizde de görüldüğü üzere büyük emek ve gayretlerle sahip
olduğumuz kıymetlerin kaybı durumunda yerine konulamaması gibi daha ciddi
sonuçlar doğurmaktadır.
Bu durumda göstermektedir ki; öncelikle risklerimizin teminat değerlerinin doğru
şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. İhtiyacımız olan teminat
değerlerinin tespitini ve yukarıda belirttiğimiz özellikte poliçelerin seçiminin
yapılmasında, piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketi ve ürünlerini iyi tanıyan
aracıları vasıtasıyla yaptırmak izlenebilecek en sağlıklı yöntem olduğu bir gerçektir.
Öncelikli konusu müşterilerine Risk Yönetim Danışmanlığı hizmeti vermek olan
Gözetmen Sigorta Brokerliği, her biri konusunda uzman kişilerden oluşan kadrosuyla,
ürün ve hizmetlerine aracılık ettiği 22 sigorta şirketinin ürünleri arasında ihtiyaçlarınız
tespit ve temin etmeye hazır olduğumuzu hatırlatır, sağlık ve başarılar dileriz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

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