BÜLTEN

2010-04/001

Sigorta Haberleri…

ABD sigortacıları, Toyota kaynaklı zararlarını telafi
etmeye çalışıyorlar
ABD’nin başlıca araç sigorta üstlenicilerinden en az altısı, ani hızlanma sorunu
nedeni ile geri çağrılan Toyota’nın araç modellerinde, bu sebeple olduğunu
öngördükleri kazalara ilişkin yapmış oldukları hasar ödemelerini, Japon araç
üreticisine rücû ederek zararlarını telafi etmeye çalışıyor. Sigortacıların,
üreticisi olması nedeni ile taşıdığı sorumluluk sebebi ile, Toyota’dan telafi
edilmesi beklenen toplam miktarın 10 milyar USD’den fazla olacağı bazı
avukatlarca öngörülmektedir.
Bir diğer veriye göre, bugüne kadar federal mahkemeye 138 dava dosyası
intikal etmiş, ve bunların 60 kadarı California eyaletinden olup, bunların
içerisinde tüketici hakları ve kişisel bedeni zararlara ilişkin davalar da
bulunmaktadır.
Açılacak dava sayısının çok daha fazla artması beklenmekte ve Toyota’ya
doğacak potansiyel zararın yasal cezalarla çok daha fazla olması
beklenmektedir.
Toyota’nın, ürünlerinden kaynaklı böylesi bir riske karşı, “Ürün Sorumluluk ve
Geri Çağırma” sigortasının bulunmuyor olması ihtimali, kurumsallığı gereği
neredeyse hiç yoktur. Ancak kendi sigorta üstlenicileri, ortaya çıkan hasarın
sadece sağlamış oldukları teminat miktarı kadar olan kısmını karşılayacaklardır.
Sigorta teminatının yetersiz kaldığı noktada ise, ortaya çıkan diğer zararı,
üretici firmanın kendisi üstlenmek zorunda kalacaktır.
Umuma yönelik satışı yapılan bir ürünü üreten her üretici şirket; Toyota’nın
bugünlerde yüzleştiği durum ile aynı riski taşımaktadır…
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Ürün Sorumluluk Sigortası ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur;
Ürün Sorumluluk sigortası; eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve/veya
imal edilen ve/veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen
kullanma talimatları yetersiz ya da yanlış olan ürünlerin kullanılmaları
nedeniyle, meydana gelebilecek riskleri güvence altına alan bir sigortadır.
Kullanıcıların ve / veya 3. şahısların uğrayacakları maddi ve bedeni zararlardan
dolayı imalatçıların (ve / veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan
zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan
diğer gerçek ve tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu temin eder.
Üretilen ürünün cinsine, teminat şekline ve poliçenin geçerli olduğu coğrafi
alana göre tespit edilen fiyat, yıllık ciroya uygulanır.
Ayrıca, ürün sorumluluk sigortasından ayrı ancak tamamlayıcısı niteliğinde olan
“Ürün Geri Çağırma” teminatı da önemli bir sigorta branşıdır. Ürün Çağırma
Sigortası ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse;
Bu sigorta, sigortalı tarafından üretilen, tedarik edilen veya dağıtımı yapılan
ürünlerdeki tespit edilmiş kusurlar, veya objektif gerçeklere dayanılarak var
olduğu kabul edilen kusurlar veya yetkili yasal mercilerin verdiği emirler
nedeniyle, ürünün bedeni veya maddi bir zarara yol açması veya yol açma
tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak
masrafları karşılar.
Aynı zamanda, ürünün toplatılması ve sonrasında maruz kalınabilecek mali
kayıplar konusunda da sigortalının yasal sorumluluğunu teminat altına
almaktadır.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, Ürün sorumluluk ve ürün geri çağırma
sigortası konusunda sizlere destek olabilir ve bu konuda bir çalışma yapabiliriz.
Saygılarımızla,
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Özellikle poliçe yenileme dönemi yaklaşan müşterilerimize, uygun
teklifler hazırlayabilmemiz için, en az bir ay öncesinden bizi
aramanızı önemle hatırlatırız.
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