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3.ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTALARI
Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, ticari işletmeler için çok önemli bir hukuki sorumluluk sigortası
olan, “3.Şahıs Sorumluluk Sigortaları” ile ilgili bilgiler verilecektir.
* 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı;
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi
içinde meydana gelen bir olay sonucunda;
Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının
bozulması,3. şahıslara ait mallarda ziyan ve hasar
meydana gelmesi nedeniyle, poliçede belirtilen sıfat,
faaliyet ve hukuki ilişkilerden dolayı, kendisine karşı 3.
şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan
taleplerinin sonuçlarına karşı, poliçede belirtilen limitlere
kadar teminat sağlayan bir sigorta türüdür.
* Dikkat Edilecek Hususlar;
Kasıtlı olarak yapılan ya da bilerek neden olunan zarar ve kayıplar, sigortalıya bir
hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin sebep
olduğu zararlar bu sigortanın teminat kapsamı dışındadır.
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili farklı teminatlar;
Asansör Sorumluluk Sigortası
Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen
merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak
sorumluluklarını teminat altına alır.
Otel Sorumluluk Sigortası
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde
uğrayabilecekleri
bedeni
ve/veya
maddi
zararlar
karşısında
otel
işletmecisinin/sahibinin sorumluluğunu teminat altına alır.
Garaj, Otopark Sorumluluk Sigortası
Sigortalının park amaçlı bulunan müşteri araçlarına verilebilecek zararlar sonucu
işletmeci olarak sorumluluklarını teminat altına alır.
Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Sigortalının tamirhanesine, tamir ve/veya bakım amaçlı bırakılan müşteri araçlarına,
sigortalının elemanları tarafından verilebilecek zararlar sonucu, işletmeci olarak
sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır.
KUYUMCUKENT 29 Ekim Cad. No:1 / 1.Plaza Kat:5 No:1 34197 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0(212) 603 1001 pbx Fax: 0(212) 603 1600
email: info@gozetmen.com
www.gozetmen.com

Depocu Sorumluluk Sigortası
Ardiye depoları, antrepo vb. işyeri işletmecilerinin depolarında bulunan üçüncü
şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar ile depo sahası içerisinde
bulunan üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar teminat altına
alınır.
Örnek 3.şahıs sorumluluk tazminat talebi;
*** (Mağazada düşen tüketiciye 8 bin TL tazminat !!!
01.09.2010 tarihli günlük bir gazetenin haberine göre;
İstanbul Tüketici Mahkemesi, bir mağazada düşerek omurgasını kıran emekli doktora
alışveriş merkezinin toplam 3 bin 275 TL maddi, 5 bin TL
manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Bir AVM’de kayarak düşen ve omurgasını kıran tüketici
AVM’ye açtığı tazminat davasını kazandı.
Mağdur şahıs, 14 Kasım 2006 tarihinde eşiyle birlikte gittiği
bir alışveriş merkezinde daha önce zemine dökülen sıvı
deterjana bastığı için kayarak sırt üstü yere düştü. Hastaneye
kaldırılan şahıs ’ın omurgasının bir bölümünde düşme nedeniyle oluşan kompresyon
kırığı tespit edildi.
Tıbbi tedavi uygulanan kişinin tedavisi yatağa bağımlı olarak sürdürüldü. Kendisine ve
evine bakacak yardımcı kişiler tuttu. Bunun üzerine tüketici ilgili mağazaya dava açtı.
Bu ay içinde sonuçlanan davada, İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi, tüketicinin bu
talebini haklı bularak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan tedavi
masrafları ve evde bakım ücretleri için toplam 3 bin 275 TL maddi tazminat ile 5
bin TL manevi tazminat olmak üzere; toplam 8 bin 275 TL’ sının davalı AVM’den
alınarak talep sahibine ödenmesini kararlaştırdı.
* İşletmelerinizi her gün değişik amaçlarla çok sayıda 3.şahıs’ın ziyaret ettiği
düşünüldüğünde, bu tür risklerin her zaman var olduğu ve bu sebeple “3.Şahıs
Sorumluluk Sigortası” nın ticari işletmeler ve kurumlar için ihmal edilmeyecek bir
sigorta ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyoruz.
* 3.Şahıs Sorumluluk Sigortaları veya firmanızın ihtiyacı olan diğer her türlü sigorta
branşı ile ilgili, sizler için kapsamlı bir çalışma ve değerlendirme yapabiliriz.
Saygılarımızla.
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
KUYUMCUKENT 29 Ekim Cad. No:1 / 1.Plaza Kat:5 No:1 34197 Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0(212) 603 1001 pbx Fax: 0(212) 603 1600
email: info@gozetmen.com
www.gozetmen.com

