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Değerli müşterilerimiz;

Bu ayki bültenimizde, ticari işletmeler için çok önemli olan finansal sigorta
çeşitlerinden bazıları ile ilgili bilgiler verilecektir.



Emniyeti Suistimal Sigortası;
Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin
kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler
üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal
etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.



Taşınan Para Sigortası;

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye
Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler
arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham
ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak aşağıdaki şartlar gereğince teminat
altına alınmaktadır.


Mesleki Sorumluluk Sigortası;

Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki
faaliyetini ifa ederken, bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan önce veya
sözleşme yürürlükteyken yaptığı hatalı eylemler nedeniyle sadece poliçe dönemi içinde
sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı poliçede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Bu
poliçe, savunma masraflarını da teminat altına almaktadır.
Sigortacının, sigortalının hatalı eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülüğü şu şartlara
bağlıdır:
(i) ilk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonrasında
meydana gelmiş olmak
(ii) yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında
işlenmiş ve mesleki hizmetleri ile ilgili olmak
Not: Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa
ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortacı kabul ettiği
takdirde, sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetleri de sigorta kapsamı altına
alınabilmektedir.
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Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve
müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar
nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;
- Hissedarlar, ortaklar
- İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
- Alacaklılar
- Rakip Firmalar
- Müşteriler
- Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar)
- Şirket Çalışanları
- Tasfiye Memurları
tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından
kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları(herhangi bir
sınırlama olmaksızın poliçe limitleri dahilinde )teminat altına alınmaktadır.



Ticari Kurumlar Hırsızlık Sigortası

Ticari kurumlar hırsızlık sigortası, bir işletmenin maruz kalabileceği
çalışanlarının yaptıkları hırsızlıklar, dışarıdan gelebilecek hırsızlıklar, sahte
para, sahte imzalar, hukuka aykırı para transferleri, bilgisayar ile yapılan çeşitli
hırsızlıklar ve benzeri finansal kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

* Finansal Sigortalar ve firmanızın ihtiyacı olan diğer her türlü sigorta branşında, sizler için
kapsamlı bir çalışma yapabiliriz.
Saygılarımızla.
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

Özellikle poliçe yenileme dönemi yaklaşan müşterilerimize,
uygun teklifler hazırlayabilmemiz için, en az bir ay öncesinden
bizimle irtibata geçmenizi önemle hatırlatırız.
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