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Değerli Müşterimiz,
Kilit Personel Sigortası
Kilit personel sigortası, iş dünyasında gereken önem verilmeyen ve gözardı
edilen sigortaların başında gelmekte, ancak aslında en önemli sigortalardan birisidir.
Bu risk, yöneticileri, hissedarları, ortakları etkilediği gibi çalışanları
da etkilemektedir.
Mali sorumluluk sigortalarınız bulunabilir ve binalarınızı,
stoklarınızı ve araçlarınızı sigortalıyorsunuzdur. Belki de bir
mesleki/ürün sorumluluk sigortanız ve kâr kaybı sigortanız bile
vardır.
Peki ya Diğer Öncelikli Varlıklarınız - Kilit Personeliniz?
Kilit personel, sadece 4 çalışanı olan şirketler için de, işin kalbini temsil eden
kişilerdir. Hastalık nedeni ile uzayan bir mevcudiyetsizlik veya bir vefat bazı şirketlerin
sonunu getirebilir. Bu riskler, limited şirketler için de, ortaklı şirketler için de gerçek
kişi tüccarlar için de aynıdır.
Bu bağlamda, Kilit Personel Sigortası şart olmaktadır. Kilit Personel Sigortası,
şirketin işleyişinin
ve işlerin yürütülmesinin merkezinde olan kişi veya
kişilerin uzayan bir hastalık veya vefatı neticesinde doğacak etkilerin, şirketi finansal
olarak korumaya yönelik tasarlanan bir grup sigorta planlarını temsil etmektedir.
Sigorta kişinin yerine yenisini koyamaz ancak zaman kazanmak, geçici personel
masraflarını karşılamak, işe alım, kâr kaybı veya nakit girişi için gerekli nakdi
desteği sağlamaktadır.
Bu sigorta dört ana kategoriye indirgenebilir - kilit peronelin çalışamayacak durumda
olması veya yerine bir başkasını işe alıp yetiştiremeyecek durumda olması
halinde uzayan bu süre içerisinde şirketin kayıplarını telafi edebilecek bir sigorta, kâr'ı
koruyacak bir sigorta, hissedarların veya ortakların menfaatini koruyacak bir sigorta,
ve kefaletli iş kredilerinde bulunan veya diğer bankacılık işleri ile meşgul olan kişiler
için bir sigorta.
Sizin Kilit Personeliniz Kimlerdir?





Onlar sizin işlerinizi yürüten kişilerdir
Onlarsız şirketin satış veya kâr kaybı yaşayacağı kişiler veya onlarsız şirketin
yaşam kabiliyetinin sarsılacağı kişilerdir
Direktörlere, ortaklara, hissedarlara ve dahasına bakın
Üst yöneticilerin satışlardaki, teknik gelişimdeki ve operasyonlardaki rollerini
değerlendirin - her iş'te roller değişebilir ancak bu tanıma uygun adaylar son
derece bariz olacaklardır
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Bu kişileri sigortalamak, geçici bir personel edinme veya yeni işe alım ve
eğitimini yaparak yerine yerleştirmek için gerekli olan ekstra nakit
gereksinimini sağlayacaktır

Kârınızı Korumak için Kilit Personel Sigortası
Kilit bir personelin kaybının etkisi, basitce maaşlarının gideri ve yerine kişi koymak
için harcanan giderlerin çok ötesine çıkabilmektedir. Şirketin yürütülmesinde merkezi
bir rol üstlenmiş olduklarından, onların yokluğundan doğabilecek kayıplar şirketin
sonunu dahi getirebilir. Kâr kaybını da sigortalamak mümkündür!
Hissedarları ve Ortakları Korumak Maksatlı Kilit Personel Sigortası
Burada, uzun süren bir hastalık veya vefat halinde menfaatlerin korunmasına yönelik
sigortadan bahsetmekteyiz. Aileler, şirketteki hisselerini satmak isteyebilir ancak
şirketteki mevcut diğer üyeler bu hisselerin dışarıdan gelen yabancılara satılmasını
ve ait olmasını istemeyebilirler. Kilit Personel Sigortası, gerektiğinde orijinal
hissedarlardan veya mirasçılarından hisselerin satın alması için gerekli finansal
tedariği sunabilecek şekilde kurgulanabilir.
Kişisel Teminatlar Tedarik Edenleri Teminat Altına Alan Kilit Personel Sigortası
Bir şirket kredi aldığı zaman veya bankaların finansal imkanlarından istifade edeceği
zaman, krediyi veren taraf, büyük ihtimalle kişisel bir teminat veya kişisel mülkiyetine
dayalı bir teminat isteyecektir. Bu genellikle küçük ölçekli ve yeni kurulan şirketlere
uygulanmaktadır.
Peki, bu teminatları veren kişiler önemli bir hastalığa yakalansa veya vefat etse ne
olacak? Bu durumda kredi veren kuruluşlar, kredilerini geri çağırma pozisyonuna
geçeceklerdir. Ozaman ne olacak? Yine cevap Kilit Personel Sigortasıdır. İlgili
sigorta, krediyi geri ödeyebilecek şekilde tasarlanabilir ve böylece hem şirketi hemde
teminat veren kişinin ailesini önemli bir endişeden kurtaracaktır.

Saygılarımızla,
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