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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, ticari işletmeler için çok önemli olan “Emtia Abonman Sigortası”
ile ilgili bilgiler verilecektir.
* Emtia Abonman Sigortası Nedir, Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?
Yangın Sigortaları dahilinde geçerli olan bu sigorta,
işletmelerin depolarında bulunan ticari mal(emtia)
bedelinde, dönemsel değişiklikler söz konusu olduğunda
kullanabilecek bir yangın sigortası türüdür.
Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde
bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir.
Sigortacı da poliçeyi; kendisine bildirilen en yüksek
sigorta bedeli üzerinden temin edecek şekilde düzenler.
Emtia bedelinin değişken olduğu dönemlerde olabilecek tehlikelere karşı stok malınız,
poliçedeki azami sigorta bedeline kadar teminat altında olacaktır.
Abonman sigortası ile depo mal mevcutları en az düzeydeyken yüksek prim ödemek
zorunda kalmazsınız. Sigortalı, depoda bulunan emtia değeri kadar prim ödemesi
yapar. Fazladan prim ödememiş olur.
Depodaki mal mevcutları devamlı değişen yerler için, sabit bedelli sigortalara
uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur.
Abonman sigorta ile, mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın
sigortalanması sağlanabilir.
* Abonman Poliçelerinde Prim Hesabı Hangi Mal Miktarına Göre Yapılır ?
Sigortalı, deposunda bulunduracağı azami emtia değeri
üzerinden sigorta bedelini bildirir ve bu bedel üzerinden %
40 peşin prim tahakkuk ettirilir.
Her ayın sonundan itibaren 45 gün içinde, günlük mal
mevcutlarını gösteren aylık liste sigortacıya gönderilir.
Bildirilen bu listenin aylık ortalaması bulunarak prim
tahakkuk ettirilir ve peşin alınan kısım bundan düşülür. Aylık
mal mevcudu, poliçedeki sigorta bedelinin %40'ını
aşmıyorsa, o ay ücret tahakkuk ettirilmez. (Bu durum
sigortalıya zeyilname ile bildirilir).
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Sigortacı, kendisine yapılan aylık mal bildirimlerini,
değerlendirerek, primli veya primsiz zeyilnameler düzenler.

3’er

aylık

periyotlarla

* Abonman Poliçelerinin Uygulama Şartları Nelerdir?
a) Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.
b) Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.
c) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40'ı
peşin ödenmelidir.
d) Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış
bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.
e) Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük
mevcutların
aylık
ortalaması
üzerinden
yapılır.
f) Listelerin tesliminde gecikme olup, ihtara rağmen
verilmemesi halinde, sigorta primi poliçede yazılı azami
mal mevcudu üzerinden hesaplanarak talep edilir. Sigortalı günlük mal mevcudunu
gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takip eden 45 gün içinde
sigortacıya teslim eder.
g) Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tesbitte sigortalının resmi
muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.
h) Abonman poliçeler ticari paket olarak düzenlenemez.
i) Abonman poliçelere enflasyon klozu verilmemektedir.

* Yangın Emtia Abonman Sigortaları ve firmanızın ihtiyacı olan diğer her türlü sigorta
branşı ile ilgili, sizler için kapsamlı bir çalışma yapabiliriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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