İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI
Bu ayki bültenimizde, iş dünyasının önemli bir eksikliği olarak gördüğümüz ve 2010
yılı ile birlikte yoğun olarak gündeme almış olduğumuz “İşveren Sorumluluk (Mali
Mesuliyet) Sigortası ile ilgili önemli bazı bilgiler vermek istiyoruz.
Bu sigorta, yurtdışında bazı ülkelerde zorunlu sigortalar statüsünde olup, ülkemizde
ise çoğu işletmede bulunmayan, bazı işletmelerde ise işlevleri hakkında hiçbir bilgiye
sahip olunamayan bir sigorta durumundadır.
Aslında, İşveren Sorumluluk Sigortası; SGK’ lı personeli bulunan irili ufaklı bütün
işletmelerin sahip olması gerektiği ve çalışanlarının görevleri sırasında
karşılaşacakları riskler sebebiyle işverene düşecek hukuki sorumlulukları güvence
altına alan önemli ve gerekli bir sigorta olduğu muhakkaktır.
Bu sigorta ülkemizde, ya işlevleri tam olarak bilinemediğinden dolayı gereksiz olarak
sayılmış, ya firma yöneticilerinin bu sigorta hakkında hiç bilgisi olmamış ya da
sigortacılarının kendilerine bu hususta bilgi aktarımında bulunmamasından dolayı
işletmeler tarafından yeterli ilgiyi maalesef görememiştir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, müşterilerimizi ve sektörü bilinçlendirmek adına
gösterdiğimiz çabayı, bu dönemde işveren sorumluluk sigortası üzerinde
yoğunlaştırdığımızı belirtmek isteriz.

İşveren Sorumluluk Sigortası; İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda,
işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet sözleşmesi ile
bağlı olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri
tarafından işverenden talep edilebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı
yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri; poliçede yazılı teminat
limitlerine kadar karşılanır.
Ayrıca, yine aynı kurum tarafından(SGK), işverene karşı iş kazalarından dolayı
açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe
kapsamındadır.
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Eğer istenirse:








İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında
meydana gelen kazalar,
İşçilerin, işveren tarafından görevli olarak başka bir
yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda meydana gelen kazalar,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen
iş kazaları,
Meslek hastalığı,
Manevi tazminat talepleri

teminat kapsamına eklenebilir.

Konu ile ilgili bir örnek verecek olursak; şirketinizin sorumluluğunu gerektirecek
herhangi bir kaza veya olay sonucu bir çalışanınızın vefat etmesi veya malul kalması
halinde, açılabilecek bir dava sonucu maruz kalabileceğiniz tazminat tutarları;
çalışanın gelir durumu, çocuk sayısı, geride kalan aile fertlerinin çalışıp çalışmadığı,
yaşları vb. kriterlere göre belirlenmektedir.
Unutmayın; İşveren olarak karşınıza çıkabilecek tazminat tutarları; 70-80 bin, hatta
100 bin TL’lere, çalışanın gelir seviyesine bağlı olarak daha da yüksek rakamlara
ulaşabilecektir.

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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