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SORUMLULUK SİGORTALARI
Değerli müşterilerimiz;
Geçen ayki bültenimizde üzerinde durmuş olduğumuz
“Yönetici Sorumluluk Sigortaları”na karşı siz değerli
müşterilerimizin göstermiş olduğu ilgi sebebiyle, bu ayki
bültenimizde de, tüm işletmelerin faaliyet konularına göre
ihtiyaç duymakta olduğu diğer sorumluluk sigortalarından
bazıları ve kapsamları ile ilgili kısaca bilgiler verilecektir.
* İşveren Sorumluluk Sigortaları;
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk
nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler
veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun
sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat
limitlerine kadar karşılanır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından
dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır.
* İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası;
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana
gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün kullanılması sonucunda, sigortalıya, hatalı üretilen ürün
dolayısıyla sorumlu tutulabileceği, bedensel veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek
tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.
* Üçüncü Sahıs Sorumluluk Sigortası;
Sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi,
yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar
meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı
güvence sağlar.
* Eğitim Kurumları Sorumluluk Sigortası ;
Eğitim Kurumu sahibi ve/veya işleticilerinin, her türlü işletme ve eğitim faaliyeti, organizasyonu
eğitim kurumu tarafından yapılmak kaydıyla spor ve geziler, kurum yönetimince bizzat veya
anlaşmalı olarak yapılan servis taşımaları sırasında meydana gelebilecek kazalar veya kurum
tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri, yangın, infilak
sonucunda öğrencilerin veya diğer üçüncü kişilerin uğradıkları bedeni ve maddi zararlar
nedeniyle oluşabilecek yasal sorumluluklarına karşı teminat sağlar
* Otel Sorumluluk Sigortaları;
Otel, motel vb. tesislerin sahibi/işletmecilerine, her türlü
işletme faaliyeti, işletmesi otel tarafından yapılmak kaydıyla
spor aktiviteleri, animasyonlar ile çevre gezileri sırasında
meydana gelebilecek kazalar, asansör kazaları, gıda
zehirlenmeleri, yangın, infilak dolayısıyla, konaklayanların
veya diğer üçüncü şahısların uğrayabileceği bedeni ve
maddi zararlar nedeniyle yöneltilebilecek yasal sorumlulukları güvence altına alır.
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* Site ve Ortak Alanlar Sorumluluk Sigortası ;
Kat mülkiyeti kanununa göre apartman,site gibi birden fazla bağımsız alanın tek bir çatı altında
bulunduğu konutların ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek bir kaza neticesi üçüncü
şahısların zarar görmesi halinde apartman yönetiminin sorumluluğunu güvence altına alır.
* Garaj, Otopark, Tamirhane Sorumluluk Sigortaları;
Garaj, otopark, tamirhanelere bırakılan müşteri araçlarına verilebilecek zararlar sonucu
işletmeci olarak sorumluluklarınızı güvence altına alır.
* Reklam Panoları Sorumluluk Sigortası;
Reklam, pano, levha, tabelalarının düşmesi, elektrik kaçırması vb. nedenlerle üçüncü kişilere
verilebilecek maddi ve bedeni zararlara ilişkin sorumlular bakımından koruma sağlar.
* Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası;
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların,
mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu,
üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı
sınırlara kadar güvence altına alır.
* Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası;
Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat
çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar
teminat altına alınmaktadır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda
kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
* Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası;
Sigortalının faaliyetlerine bağlı olarak, sigorta mahallinin
içinde veya dışında, sigorta süresinin başlamasından sonra
oluşan ve sigorta süresinin içinde ortaya çıkan, veya sigorta
süresinin başlamasından önce oluşan fakat sigorta süresinin
içinde ortaya çıkan çevre kirlenmesinin sebep olduğu bedeni
ve maddi zararlar ile kirlenmeyi ortadan kaldırmak, önlemek,
en aza indirmek için yapılan temizleme vs. masrafların
karşılanması için yapılan sigorta türüdür
* Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası;
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin
iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki
alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme
masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların
yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek
zararlardan dolayı, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ve poliçe
özel şartları çerçevesinde teminat altına alır.
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