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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde; Gözetmen Sigorta Brokerliği Müşterilerine özel, sağlık indirim
kampanyası ile ilgili bilgiler, “Zorunlu Deprem Sigortası” (ZDS) ve Türk Ticaret Kanununda
yapılan son değişiklikler ile ilgili genel bilgilere yer vermek istiyoruz.

***** Gözetmen Müşterilerine Sağlık İndirimi; *****
Gözetmen Sigorta Brokerliği müşterilerine “Türkiye Hastanesi” nden özel
indirim kampanyası !!!
Siz ve 1.derece yakınlarınız(anne,baba, eş ve çocuk) için yapacak

olduğunuz sağlık harcamalarınız için, Gözetmen Sigorta Brokerliği
referansı ile ilgili sağlık kurumuna başvurulduğunda, kurum
tarafından muayene, teşhis veya tedavinin türüne göre değişen
oranlarda anlaşmalı kurum indirimi uygulanacaktır.
Bu
avantajlardan
faydalanabilmeniz
için,
Risk
Danışmanlarımız ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

Yönetim

DASK(Zorunlu Deprem Sigortası)
Yakın zamanda Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Tsunami, Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) kapsamına alınırken, Tapu İşlemlerinde ve konut
kredisi işlemlerinde kontrol edildiği gibi ZDS kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle
ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde de ZDS’nin varlığı ilgili kuruluşlarca
kontrol edilmesi karar bağlandı.
ZDS Teminat Kapsamı;
Meclis’te kabul edilen yasayla ZDS kapsamı
yeniden belirlendi. Binalarda depremin neden
olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya
çıkan yangın, infilak, tsunami ve yer kayması
sonucu oluşan zararlar teminat altına alınmakta…
Zorunlu Deprem Sigortasına tabii olan yapılar;
* Kat mülkiyeti kapsamında bağımız bölümler,
* Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar
üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar,
* Bu binalar içinde yer alan ticarethane, büro ve
benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
* Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan
meskenler,
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı dışında olan yapılar;
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Kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik binaları ve civarında, mezralarda yapılan binalar ile kat
mülkiyeti kapsamında olsalar bile tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar, bu sigorta
kapsamı içinde değerlendirilmeyecek.
Ülkemiz riskleri düşünüldüğünde, tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası’na ihtiyacı olduğu
muhakkak ancak, şu an Türkiye’de sigortalılık oranının %30-35 arası bir seviyede olduğu
gözlemlenmektedir. Maliyet olarak, ortalama aylık 15-TL primlerle bu poliçelere sahip olunarak
risk gerçekleşmeden evvel gerekli önlemleri alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler;
1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe giriyor.
Peki Yeni Kanun’la birlikte gelen yöneticilerin sorumluluklarını biliyor musunuz?
 Tek kişilik yönetim kurulları artık mümkün hale gelecek,
 Tüzel Kişilikler de Yönetim Kurulu Üyesi olabilecek,
 Haksız Rekabet eylemleri yöneticilere karşı şahsi olarak da
yönlendirilebilecek,
 Birleşme, Bölünme, Tür değiştirme işlemlerinde yöneticilerin
şahsi sorumlulukları artacak,
 Hakim Şirket ve Yavru Şirket kavramları gelecek ve bu
şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları da farklılaşacak,
 Yönetim Kurulu üyelerinin özen ve sadakat yükümlülüğünden
doğan sorumlulukları artacak,
 Sadece Yönetim Kurulu Üyeleri değil; yönetimde görevli diğer
kişiler de en az YK Üyeleri kadar sorumlu olacak,
 Kusurlu davranmadığını ispat etmek, yöneticinin yükümlülüğünde olacak.
 “Yönetici Sorumluluk Sigortası”nın önemi artık kanunsal olarak da artacak,
Yeni TTK ;Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete
verebilecekleri zararlarla ilgili olarak sigorta mekanizması öngörmüştür. Getirilen bu
mekanizma isteğe bağlıdır.
Buna göre; şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle
şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka acık şirketlerde SPK’nın ve ayrıca pay
senetleri borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulacak.
Yönetici Sorumluluk Sigortasının varlığı; Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluk
değerlendirmesinde dikkate alınır. (Madde 361)
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; sigorta ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere
destek olabilir ve var olan risklerinizin doğru ve uygun çözümler ile güvence altına alınabilmesi
için gerekli değerlendirme ve çalışmaları yapabileceğimizi belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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