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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, ticari hayatta büyük bir yere sahip olan KOBİ’lerin, işletme faaliyetlerini
yürütürken karşılaşabilecekleri kazalar veya herhangi bir olay sebebiyle
kendilerine
düşebilecek hukuki sorumlulukların teminat kapsamına alınabildiği sigorta çözümleri ile ilgili
önemli bilgiler verilecektir.

İŞLETME SORUMLULUKLARI !!!
İşyerinizde
her
şeyi
titizlikle
düşündünüz.
Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. Fakat hayatta
bazen beklenmeyen ve istenmeyen ani durumlar ile
karşılaşılabilir. Hiç ummadığınız bir kaza, bütün
önlemlerinize rağmen 3. şahıslara maddi veya
bedeni zararlar verebilir.
İşletmelerin riskleri çok farklı ve çeşitlidir. Var olan
her bir riskin detaylı olarak gözden geçirilmesi ve her
bir riski farklı sigorta çözümleri ile teminat
kapsamına almak mümkün.
Ancak, her risk için ayrı bir sigorta poliçesi düzenlenmesinin; hem bazı risklerinizin gözden
kaçırılabilmesi ihtimaline, hem ayrı poliçeler düzenlenmesinden dolayı daha yüksek maliyet
rakamları ile karşılaşabilmenize, hem de operasyon zorlukları vb. olumsuzluklara sebebiyet
verebilmektedir.
Bu konuda en doğru yöntem ise, detaylı inceleme ve değerlendirme sonucu doğru bir risk
yönetimi ile birlikte firmaya düşebilecek hukuki sorumlulukların tek bir poliçe ile güvence altına
alınabilmesidir.
Bu durum tabii her zaman mümkün olmayabiliyor çünkü, bir çok sigorta şirketinin, aşağıda
değinecek olduğumuz risklerin hepsini tek bir poliçede güvence altına alabilmek şöyle dursun,
yangın sigortaları veya başka destekleyici sigortaları olmadan, sorumluluk sigortaları için tek
başına dahi teminat veremediklerini görmekteyiz.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, firmanın sorumluluklarının tek bir poliçe ile güvence altına
alınabilmesi için farklı çözümler bulunmaktadır. “KOBİ SORUMLULUK SİGORTASI” bu
ihtiyacı karşılamada sektörde nadiren bulunan sigortalardan birisi olup, bu ürüne ait detaylı
açıklamalar siz değerli işletmelerimize aşağıda belirtilmiştir.

KOBİ SORUMLULUK SİGORTALARI;
- KOBİ Sorumluluk Sigortası ile, KOBİ’lerin 3.
Şahıslara karşı sorumluluğu, Yangın, İnfilakBuhar Duman – Su – Grev – Lokavt – Kargaşalık –
Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
sonucu oluşan sorumluluğu (Bedeni ve Manevi),
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Çevre Sorumluluğu, İşletme Mesleki Sorumluluğu ve Ürün sorumluluk teminatları yüksek limit
ve geniş şartlarla, tek bir poliçe ile teminat kapsamına alınabilmektedir.
- Bu sigortanın düzenlenebilmesi için,
müşterinin yangın sigortasının aynı şirketten
olması
gibi
bir
zorunluluğu
bulunmamaktadır.
- Bu sigorta ile; poliçe toplamında Max
1.000.000 TL ye kadar sorumluluk limiti
verilebilmekte ve birbirinden farklı ve özel
sorumluluk teminatları tek bir poliçe ile
sağlanabiliyor olmaktadır.
3.şahıs Sorumluluk teminatı ile;
Firma riziko adresi olarak belirtilen yerdeki
faaliyetleri sebebiyle, 3.şahısların maruz
kalabilecekleri zararlar güvence altına alınmış olur.
3. Şahıs Sorumluluk teminatı ile beraber, KOBİ’lere özel primsiz olarak aşağıdaki
teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilmektedir.









ek

Renovasyon ve Arızi İnşaat İşleri
Reklam Panosu, Tabela ve Sinyalizasyon Araçları İle İlgili Sorumluluklar
Asansör, Monte-Charge ve Yürüyen Merdiven İle İlgili Sorumluluklar
Forklift, Lift Sorumluluk
Tamir, Bakım veya İşlemek İçin Bırakılan Mallar
Resmi Toplantı,Davet,Fuar Organizasyonu Esnasındaki Sorumluluklar
Müteahhit –Taşeron Sorumluluk
Manevi Tazminat Talepleri

Çevre Sorumluluk teminatı ile;
Sigortalının ticari faaliyetleri esnasında veya bir kaza sonucu ortaya çıkan ani ve beklenmedik
kirlenme risklerine bağlı olarak,
*Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
*Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi Halleri teminat kapsamına
alınmaktadır.
Ürün Sorumluluk teminatı ile;
Sigortalı tarafından üretilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya
işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen dolayı, sigortalının(satıcı, bayi, acente, üretici ve
ithalatçı olabilir.) sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan
kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlanmış olur.
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İşletme Mesleki Sorumluluğu ile;
Sigortalının mesleki faaliyetleri esnasında ve sigorta süresi
içinde oluşan hata ya da ihmal neticesinde 3.şahıslar
tarafından talep edilebilecek maddi ve bedeni zararlar
teminat kapsamına dahil edilmekte, ayrıca aşağıdaki özel ek
teminatlar da verilebilmektedir.





Çalışanların Müşteri Eşyalarına Vereceği Zararlar
Üçüncü Şahıs Adreslerinde Yapılan Montaj, Tamir Ve
Bakım
Vale Parking ve Otopark Sorumluluk

Ayrıca, yine sektörde sorumluluk sigorta poliçeleri içinde yer almayan ancak, Kobi Sorumluluk
Poliçe kapsamında yer verilen ve aşağıda bir kısmı belirtilen bilgi ve danışmanlık hizmetleri
içeren ASSISTANS Hizmetleri teminatları da bu sigorta kapsamına dahil edilmiş durumdadır.












Hukuki Yardım Bilgi Hattı
Mali Muşavir Bilgi Hattı
Tıbbi Yardım Bilgi Hattı
İşveren Bilgi Hattı
İşyeri Danışmanlık Hizmetleri
Concierge Hizmetleri
Seyahat Servisi
Otel Bilgi ve Rezervasyon Servisi
Restoran ve Eğlence Merkezleri hakkında Bilgi Servisi
Kültürel Aktiviteler Konusunda Bilgi Servisi
İş Seyahati Servisi

Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, “KOBİ Sorumluluk Sigortaları” ve diğer sigorta ihtiyaçlarınız
ile ilgili herhangi bir konuda sizlere destek olabilir ve var olan risklerinizin doğru ve uygun
çözümler ile güvence altına alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapabiliriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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