DASK SİGORTASI
(Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

* 8 Mart 2010 tarihinde Elazığ ve Bitlis’te gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremde, konutların sadece %
8.25’inin DASK sigortası olduğu belirlenmiştir.

* Bu ayki bültenimizdeki, deprem riskini yakından hisseden ülkemiz için çok önem taşıyan
DASK Sigortası ile ilgili önemli bilgiler vermek istedik.
5 soruda Zorunlu Deprem Sigortası;
* Hangi konutlara sigorta yaptırılabilir?
27 Aralık 1999 tarihinden önce yapılan tüm konutlara, kaçak ya da Hazine arazisi üzerine
inşa edilmemiş olmak kaydıyla sigorta yaptırılabilir. Bu tarihten sonra yapılan konutlarda ise
sigorta yaptırmak için inşaat ruhsatı isteniyor.
* İşyerleri de sigorta kapsamı içine giriyor mu?
Ancak binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan konutlar
sigorta yaptırabiliyor.
* Hangi binalar sigorta kapsamına girmiyor?
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarındaki konutlar, tamamı ticari ve
sınai amaçlar için kullanılan binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, tapuya kayıtlı
bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların üzerine inşa edilmiş binalar
sigorta kapsamına girmiyor.
* Sigortanın primi nasıl belirleniyor?
Prim, binanın bulunduğu deprem risk bölgesine, konutun yapı tarzına ve konutun
yüzölçümüne göre tespit ediliyor.
Örneğin; 1.derece deprem bölgesi olan adreslerde, 100 metrekarelik betonarme bir konut için
ödenecek yıllık prim; İstanbul’da 136 TL iken, Adana, Antalya, Eskişehir ve Samsun’da ise
95 TL olmaktadır. Risk bölgesi ve diğer kriterlere göre fiyatlar farklılıklar gösterebilmektedir.
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* Bir konuta DASK en fazla ne kadar teminat veriyor?
Verilen azami teminat tutarı 140 bin TL oluyor.
* Korkunca sigorta yapılıyor…
DASK Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, Elazığ’da geçmiş yıllarda da sık sık depremler
yaşandığını belirterek, her deprem sonrası poliçe satışında artış olduğunu ancak zaman
geçtikçe poliçelerin yenilenmediğini söyledi. 2005’e kadar bölgede sigorta satışının yükseliş
trendi gösterdiğini ifade eden İdris Serdar, şöyle konuştu: “2006 yılında düşüş gözlendi. 2007
yılında bir deprem oldu ve poliçe sayısında artış oldu. Arada deprem olmayınca poliçe sayısı
tekrar geriledi. Yani bir kitle var, depremden korkuyor ve sigorta yaptırıyor ancak aradan
zaman geçince bir daha sigortasını yenilemiyor.
*Önceki hafta Elazığ’da yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem, poliçe satışlarında etkisini
gösterdi. Elazığ’da zorunlu deprem sigortası satışı, bir hafta içinde geçmiş dönemlere oranla
altı kat arttı. Poliçe satışlarında bu artış yaşanırken, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na
(DASK) depreme karşı sigortalı olup da zarar gören konutlardan, 165 hasar ihbarı geldi.
DASK tarafından hasarların en kısa sürede ödeneceği bildirildi.
* 2 bin konut hasarlı …
Depremin ardından DASK olarak Elazığ’a giderek, depremin oluşturduğu sonuçları yerinde
gördüklerini belirten Serdar, şunları söyledi: “Hasarlar daha çok kırsal kesim ve köyler olmak
üzere 53 yerleşim bölgesinde. 2 bin konutta hasar var. Ancak bu konutlar kerpiç, hatta
uzmanların söylediğine göre kerpiç denilemeyecek yapı malzemesi kullanılmış.”
*** Devlet yardımı, sigorta yaptıranları da kapsar….
İDRİS Serdar, devletin deprem sonrası konut yardımında bulunmasının sigorta yaptıranları
‘cezalandırması’ gibi bir durum oluşturmayacağını belirterek, “Sigortası olan vatandaş hem
devletin sağladığı imkanlardan konutsa konut, kredi ise kredi imkanlarından yararlanacak
hem de DASK’ın ödeyeceği tazminatı alacak. Dolayısıyla burada sigortalının aleyhinde bir
durum yok.
***** Haber kaynak: Haber: Taraf Gazetesi – Resim Kaynak: İHA *****

*** Özel avantajlar;
Ülkemiz için önemli sigorta ihtiyaçlarından olan, DASK Sigortası güncelliğini korumaya
devam etmektedir. Özellikle bu dönemde; DASK’ın da teşvikleri ile birlikte sigorta şirketleri
tarafından cazip imkanlar sunulabilmektedir. 8 adet ve üzeri toplu olarak yapılan
poliçelerde ve yenileme indirimleri ile birlikte, primlerde %40’lara varan indirimler
sağlanabilmektedir.
Her türlü sigorta ihtiyacınızda olduğu gibi, bu hususta da Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak
her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
Saygılarımızla,
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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