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EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARINDA BLOK POLİÇE AVANTAJLARI;
Değerli müşterilerimiz;
Hatırlayacağınız üzere bir önceki bültenimizde, Emtia Nakliyat Sigortaları ve bu sigortalarda
alıcı ve satıcının sigorta sorumlulukları ile ilgili önemli bilgiler aktarmıştık.
Bu ayki bültenimizde ise, Nakliyat Sigortalarındaki “poliçe türleri” üzerinde durulacak olup,
özellikle Blok Poliçe Uygulamaları ve bu poliçe türünün avantajları ve işletmelere sağladığı
kolaylıklar üzerinde durulacaktır.

* Emtia Nakliyat Sigortaları;
Emtia nakliyat sigortaları sefer esası ile yapılmakta, sürekli
sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında
abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç
bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.
Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve
naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri
almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak
sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki
bilgilerden farklı olmaması gerekir.

* Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri;
1.Kati Poliçeler:
Sigortalı sevk ettireceği sigorta konusu mallara ait bilgileri, sevkiyatlar başlamadan önce,
beher sevkiyat için seferin başlangıcından varış mahalline kadar tüm seferi kapsayacak şekilde
(mal cinsi, sigorta bedeli, ağırlığı, markası, numaraları, ambalaj cinsi, koli adedi, malın nereden
nereye sevk edileceği, hareket tarihi, gemi adı, kamyon plaka no, vb.) sigorta şirketine
bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı bu bilgilere istinaden poliçe tanzim edip prim tahakkuk
ettirecektir.
Bu tür tek seferlik poliçelerde fiyatlar genellikle, abonman poliçelere göre daha yüksek
olmaktadır.
2. Flotan Poliçeler:
Daha çok banka kanalı ile yapılan akreditifli işlerde finansal
kurum tarafından talep edilen poliçe türüdür. Sevkiyatla ilgili
tüm bilgiler belli değildir, ancak malın tutarı ve nereden nereye
gideceği bellidir. Akreditif açılır açılmaz finansal kurum sigorta
poliçesini ister bu durumda Flotan poliçe tanzim edilir.
Sigortacı, akreditif bilgileri ile emtia tutarı ve cinsini belirterek
flotan poliçeyi düzenler.Sevkiyat bilgileri tamamlanınca diğer
bilgiler girilerek, primli olan kati poliçe düzenlenir.
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3. Abonman Poliçeler:
Sigortalının sürekli olarak yaptığı ve sevkiyat mahalli, emtia cinsi, ambalaj cinsi, sevkiyat aracı
ve teminat bedeli bilgileri daha önceden belirlenmiş olup, yıllık taşıma cirosu rakamları baz
alınarak Sigorta Şirketlerinin daha uygun bir fiyat ve şartlarının belirlenebildiği nakliyat sigortası
sözleşmeleridir. Abonman poliçelerde sefer poliçeleri düzenlenir ancak fiyat olarak daha
avantajlıdır.
Sefer bazlı ve senelik blok olarak iki farklı türü vardır. Sefer Bazlı Abonman poliçelere yukarıda
kısaca değinilmişti. Aşağıda “Blok Abonman Poliçeler” ve avantajlarından bahsedilecektir.

*** Blok Nakliyat Poliçeleri ***
Genellikle yurtiçi taşımalarda kullanılmakla birlikte aynı zamanda yurtdışı ithalat ve ihracat
nakliyat sigortalarında da sık sefer adedi söz konusu olduğunda kullanılan bir poliçe türüdür.
Sigortalı ’nın bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu sevkiyatların
toplam tahmini tutarı üzerine poliçe fiyatının uygulanması sonucu tespit edilen prim, minimum
ve depo prim olarak hesap edilerek taksitler halinde ödenir.
Böylece, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesindeki
tüm sevkiyatları herhangi bir ihbar ve bildirim yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır.
Poliçe dönemi sonunda, gerçekleşen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak,
minimum ve depo primi aşan kısım olursa ek prim tahakkuk ettirilir.

Bu poliçe türü ile sağlanan avantajlar ve kolaylıklar;
* Bu poliçe ile; sigortalının tüm emtia sevkiyatlarının poliçede belirtilen şartlar dahilinde
sigortalanması mümkündür.
* Sigortalı her sevkiyatı bildirme yükümlülüğünden kurtulur.
* Sigortalı, Sevkiyat bilgilerini (vasıta türü, plaka, mal bedeli,
sevkiyat yerleri) kayıt altında tutarak, sadece belirlenen
dönemlerde sigorta şirketine bildirmesi yeterli olmaktadır. (Aylık
olabilir.)
* Prim avantajının müşteri açısından en fazla olduğu poliçelerdir.
* Yoğun sevkiyatlarda iş yükünü azaltan ve prosedürü en aza
indiren poliçe türüdür.
* Poliçede belirlenen vasıta limitine kadar bütün nakliyatları
otomatik teminat altında olur.
Blok Poliçelerde sevkiyat öncesi bildirim yapılması gerekli olan taşımalar;
* Akreditifli işlerde, bankanın isteği üzerine bildirim yapılır ve bu bildirime istinaden primsiz bir
poliçe veya sertifika düzenlenerek sigortalıya gönderilir.
* Poliçede belirtilen araç başı azami taşıma limitini aşan sevkiyatlar,
* Poliçe şartlarına göre “Gemi yaş zammı” uygulanması gereken gemilerle yapılan sevkiyatlar,
* Poliçede belirtilen, yasaklı bayraklı gemiler veya teminat verilmeyen ülkelere ait gemiler ile
yapılan taşımalarda da sevkiyat öncesi bildirim yapılmalıdır.
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