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Değerli müşterilerimiz;
Geçen ayki bültenimizde; iş ve işçi güvenliği konularına değinmiş ve bu alanda önemli bir
güvence sağlayan “İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları” ile ilgili önemli bilgilere yer vermiştik.
Bu ayki bültenimizde ise, geçen ayki bülten konumuz ile ilgili, yakın zamanda İstanbulEsenyurt’ta yaşanan yangın olayı ve bu olayın işverenler için ne gibi sonuçları olduğu ile ilgili
bazı bilgiler vermek istiyoruz.
Eminiz ki, işçileri böylesine elim bir olaya maruz
kalan firmanın,
kurumsal bir şirket olmaları
nedeni inşaat sigortalarının yanı sıra işveren mali
mesuliyet ve 3.şahıs sorumluluk sigortaları da
mevcuttur.
Eğer sigorta poliçesindeki “şantiye tesisleri”
teminatı, doğru bedel üzerinden sigortalanmış
ise, zarar gören çadırların ve içindeki
muhteviyatın
hasar
bedellerini,
sigorta
şirketinden tazmin edebileceklerdir. Ancak bu,
işin varlık boyutu olup, aslında facianın küçük bir
kısmını teşkil etmektedir.
Yangın olayı sonrası vefat eden işçilerle ilgili ise (11 kişi): ilgili olay bir “iş kazası” olarak
değerlendirilirse, iş mahkemesine intikal edecek ve ölen kişilerin ailelerinin “destekten yoksun
kalma” durumuna göre bir tespit yapılacak ve işverenin çıkan tazminatı ödemesi gerekecektir.
Bu miktar, kişilerin sosyal durumu ve gelir seviyesine göre belirlenmekte olup, muhtemelen her
biri için en az 100.000 TL’den başlayacaktır. Mahkemece belirlenen bu tazminatlar “İŞVEREN
MALİ MESULİYET” poliçesinden teminat bedellerince karşılanabilecektir (limitleri yeterli ise).
Ancak, işveren mali mesuliyet teminatının şartı “görev başında” olması kaydı iledir. Dolayısı ile,
bu işçiler ancak görev başında iken iş kazası gerçekleşmiş ise işveren mali mesuliyet teminatı,
bu tazminatları limitler dahilinde karşılayabilecektir.
Lakin, yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilgi
olmamakla birlikte, bu işçiler Pazar akşam
saatinde görev başında ve mesai durumunda
olmayıp, muhtemelen “konaklama” maksadı ile
çadırlardaydılar. Dolayısı ile görev başında
olmayıp bir iş kazası hükmünde de olmayabilir
ama yine de inşaat şirketinin savunabileceği bazı
hususlar olabilecektir.
Eğer yapılan resmi değerlendirmede, bu olay iş
kazası olarak değerlendirilmez ve yaşananlar
nedeni ile inşaat şirketleri sorumlu tutulursa,
şirketler ciddi miktarlarda tazminat yükümlülüğü
ile karşı karşıya kalacaktır.
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Diğer yandan şirket, çalışanlarını ayrıca “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmış ise; kazaen (iş kazası
veya görev başında olma şartı yok) ortaya çıkan bu olay neticesinde, vefat edenlerin her
birisinin kanuni varislerine, poliçede belirtilen limitler ile defaten vefat tazminatı ödemesi
yapılabilecektir. Aksi durumda ise, eğer vefat eden işçilerin görev başında olmadıkları tespit
edilir ve ferdi kaza sigortaları da yoksa, hem sorumlu şirket hem de alt yükleniciler
müteselsilen sorumlu tutulacak ve şirket kasasından ciddi tazminat ödemeleri yapmak zorunda
kalacaklardır.
“Ferdi Kaza Sigortaları’nın” öneminin altını çizmek ve üstlendiği önemli sorumluluğa örnek
olması açısından bu olayı sizlerle paylaşmak istedik. Bu vesile ile; bu sigorta hakkında sizlere
bazı bilgiler vermek istiyoruz.
Ferdi Kaza Sigortaları;
Aracınızda, yolda yürürken ya da asansörde veya işyerlerinizde, kim bilir hiç ummadığınız
daha nice alanlarda beklenmedik kazalar yaşanabilmektedir. Bu kazaların sonucunda ortaya
çıkabilecek tazminatlar veya tedavi giderleri, aktif iş yaşamını etkilemekte ve bu tür kazalar
bazen maalesef ölümle bile sonuçlanabilmektedir.
Beklenmeyen ama herkesin başına gelebilecek bu tür kazalara karşı kendinizi, sevdiklerinizi,
çalışanlarınızı ve işyerinizi güvence altına alabilirsiniz.
Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya
kalınabilir. Ferdi Kaza Sigortaları, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence
sağlayan bir sigortadır.
*** Bu üründe yer alan teminatlar aşağıda belirtilmiştir.
* Ölüm * Sürekli sakatlık * Tedavi masrafları
Ölüm teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden
itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
Sürekli sakatlık teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza
tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir
teminattır.
Tedavi masrafları teminatları; Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda,
sigortalıların doktor ücreti ile ilaç, radyografi, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, teminat
kapsamındadır.
Ayrıca, deprem, sel, yer kayması ile terör sonucunda oluşabilecek zararlar da poliçe
kapsamına dahil edilebilmektedir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; İşveren Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Sigortaları ile ilgili
sizlere destek olabilir veya var olan risklerinizin doğru ve uygun çözümler ile güvence altına
alınabilmesi için gerekli değerlendirmeleri ve çalışmaları yapabiliriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
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