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SİGORTA BROKERİNİZDEN SİZE BİR MESAJ VAR
Çoğu müşterilerimiz sigorta satın alımlarında çelişkili bir durumun varlığını
fark etmekteler. Aşağıdaki iki ana unsur aklınıza soru işaretleri getiriyor
olabilir:

1. İyi kredi koşul ve imkanları için, çalıştığınız banka, sigorta alımlarınızı
kendilerinden yapmanız için zorlamaktalar.

2. Sigorta ihtiyaçlarınızın temininde, istediğiniz fiyata çekmek konusunda
dilediğiniz pazarlığı yapabileceğiniz bir durum ortaya çıkmakta.
Bu iki duruma doğru cevabı verebilmek için, öncelikle bir sigorta brokerinin
sorumluluklarına ve onlardan neler bekleyebileceğinize bakmak gerekir.

Siz müşterilerimize yönelik, Sigorta Brokeri olarak bizim görevimiz, iki önemli sorumluluğu
kapsamaktadır. Bizim için siz sadece bir müşteri değil, bizim patronumuzsunuz. Bizden şunları
bekleyebilir ve talep edebilirsiniz:
1. Risk durumunuzun analiz edilerek, muhtemel kayıplara karşı gerekli güvence
kapsamı temininin sağlanması yönündeki alternatiflerin değerlendirilmesi.
Bu, yılların tecrübesi ve bilgisini ihtiva eden yüksek nitelikli ve profesyonel kişiler
gerektirir.
2. Tüm ihtiyaçları kapsayacak ve rekabetçi şartlara haiz, en uygun
alternatiflerin Sigorta Şirketilerinden temin edilmesi.
Bu her zaman en ucuz sigorta manasına gelmemektedir. Genellikle, en ucuz
sigorta aynı zamanda en pahalısı olmakta, çünkü eğer kapsam yeterli gelmeyip
görevini yerine getiremiyorsa, eksik sigorta’dan dolayı ortaya çıkan yüzbinlerce
(milyonlarca olmasa bile) zararın bedelini üstlenecek taraf sizsiniz.
Dolayısı ile, şimdi bu hizmete ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek gerekir.
Sigorta, karmaşık bir konu olup, siz şirket olarak büyüdükçe ve başardıkça aynı oranda
karmaşıklığı artmaktadır. Sorun, bu duruma gerektiği gibi özen gösterilmemekte ve kamuoyu
yeterli ve doğru bir sigorta için gerekli olan bilgi birikimine doğal olarak sahip ve hakim değil.
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Aynı, nasıl ki herhangi bir tedaviye başlamadan evvel iyi bir doktorun tam
kapsamlı check-up’ına ihtiyaç duyuyorsak, sizin durumunuzun da iyice tetkik
edilip, doğru bir sigortalanma için ihtiyacınız olan ve uygulanması gereken
terapi hakkında bilgi sahibi olabilesiniz. Eğer bir doktorun size iyi bir check-up
yapmadan ameliyat yapmasını isteyebiliyorsanız, ancak belki o zaman birisinin
tüm durumlarınızı göz önüne alıp değerlendirmeden sizi sigortalamasını
isteyebilirsiniz.
Şirketinizi bugün bu noktalara taşımayı başarana kadar çok çalıştınız. Bu değerli yatırımınızı,
bedelini üstlenmekte mecbur kalacağınız beklenmedik hasarlara karşı savunmasız
bırakmamalısınız.
Dolayısı ile, yukarıda belirtilen iki noktadan hareketle, bankacıların bankacılığı bildiklerini
söylemekte bir sakınca yok. Ancak, onlar sigortacı değiller. Belki sigorta satıyorlar, ama bu
onları, durumları analiz edip en iyi alternatifleri önerebilecek kalifiye profesyonel sigortacı
yapmaz. Onların görevi, onlara kredi için gelen müşterilere, portföylerindeki ürünleri satmak.
Hatta, kanunen de, kredi verirken yapılması gereken sigortanın kendilerinden yaptırılması
yönünde ısrar etme hakları ve sizin de mecburiyetiniz yok.
Keskin rekabet konusunda, bildiğiniz gibi kendiniz her ne üretiyorsanız, onun üretimi için
minimum bir maliyeti vardır. O minimum noktası olan alt çizginin altında kalan durumlarda
işlerinizi daha fazla sürdürmeniz mümkün değildir.
Sigortanın da benzer bir alt noktası vardır. Onun maliyet hesaplamaları aktüeryal hesaplamalar
ile yapılmaktadır. Aktüerya, risk ve belirsizliğin finansal etkisi üzerinde çalışan profesyonel bir
uzmanlık alanıdır. Eğer bu hesaplamalar doğru yapılmış ve yeterli düzeyde primler tahsil
edilmişse, bu durumda hasarların ödenmeme riski yoktur. Bu hesaplamaların belirlediği
göstergelerin altındaki bir fiyatlama, özellikle belli bir zaman diliminde gerçekleşecek deprem,
sel veya diğer felaketler gibi çoklu olarak büyük miktarlarda hasarların oluşması halinde, bir
felaket senaryosu olacaktır.
Sigorta endüstrisinde, bazı sigorta şirketlerinin, doğru hesaplamalara göre
çalışmadıklarından dolayı hasarını ödeyemeyebilecekleri bir müşteriyi
kazanmak uğruna yamyamlaşmasından, doğru çalışan sigorta şirketlerinin
kendini uzak tutması gerekmektedir. Geçmişe bakıldığında, bu çok sık
gerçekleşmiş ve bugün Türkiye’de sigorta endüstrisinin yüzleştiği olumsuz
imajının sebeplerinden biri olmuştur.
Brokeriniz olarak biz, beklediğiniz miktar ve zamanda hasar ödemenizi tam olarak almanızdan
emin olmanızı temin etmekle sorumluyuz.

Saygılarımızla.
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