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Değerli müşterilerimiz;
Bu ay sizin için hazırlamış olduğumuz bültenimizde, ekonominin
lokomotifi olan KOBİ ‘lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler) faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri risklere
karşı ihtiyaç duyulan sigorta branşları ve avantajlı KOBİ Paket
Sigortaları ile ilgili önemli bilgilere yer vermek istiyoruz.
“KOBİ Paket Sigortaları”; ülke ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye
katma değer sağlayan KOBİ’lere yönelik olarak tasarlanan ve KOBİ’lerin sigorta ihtiyaçlarının
tek bir poliçe ile veya kapsamlı paketlerle karşılanabildiği özellikli sigorta poliçeleridir.
 KOBİ Ticari Paket Sigortası;
Faaliyet konuları birbirinden farklı olan ticari işletmelere ait bina ve/veya içerisindeki
muhteviyatı güvence altına alan, Yangın, Mühendislik, Sorumluluk Sigortaları, Finansal
Sigortalar vb. branşlara ait teminatların yer aldığı paket poliçelerdir.
KOBİ Ticari Paket Sigortaları ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler,
demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtia, üçüncü şahıslara ait
emtia, cam, reklam panosu ile işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da
teminat altına alınabilmektedir. Ayrıca, 3.şahıs
sorumluluk riskleri ile çalışanlarınızın başına
gelebilecek riskler, ferdi kaza sigortaları ve daha
fazlası bu poliçeler ile teminat kapsamına
alınabilmektedir.
İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları
SSK’ya tabi olarak çalışan kişilerin bir iş kazası neticesi oluşabilecek yaralanma sonucu tedavi
giderleri ve sürekli sakatlık veya vefat durumunda bilirkişi hesabına göre ortaya çıkan
tazminatın, Sigortalının/işletmelerin kusuru ölçüsünde sigorta şirketi tarafından giderilmesidir.
3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları
Sigortalı işletmeler veya firmalar, işyeri sahası içinde ve işletme faaliyetleri sırasında
istemeden üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar verebilir. Bu zararlardan doğan talepler,
Sigortalının kusuru ölçüsünde Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ile tazmin edilir.
Bedeni zararlar ile kişinin yaralanması sonucu gördüğü tedavi masrafları, maddi zarar ise her
türlü taşınabilir / taşınmaz, cismani mal varlığına verilebilecek zararlar bu paket kapsamında
teminat altındadır.
Ayrıca, otel, iş merkezi hastane, alışveriş merkezleri başta olmak üzere her türlü işyerlerinde
bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında üçüncü şahısların
uğrayabileceği bir kazadan öncelikle o işyerinin işleteni sorumludur.
KOBİ 3.Şahıs Sorumluluk Sigorta poliçeleri ile; işletmeler yukarıda sayılan çok sayıda riske
karşı kendilerini güvence altına alabileceklerdir.
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KOBİ Ticari Sorumluluk Paket Sigortaları
KOBİ’lerin
faaliyetlerini
sürdürürken
karşılaşabilecekleri sorumluluk risklerine
karşı güvence sağlayan,
Sorumluluk
Sigortalarının tüm ürünlerinin bir araya
gelmesiyle oluşturulan ve kapsamında
İşveren Mali Sorumluluk, 3.Şahıs Mali Sorumluluk, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk
vb. teminatlarının yer aldığı bir üründür.
KOBİ Gıda/Ürün Sorumluluk Paket Sigortaları
Yiyecek-içecek işi yapan küçük, orta veya büyük ölçekli her türlü işletme, her gün hizmet
verdikleri müşterilerinin yedikleri gıdalardan zehirlenmesi durumunda oluşan tedavi giderlerini
ve diğer bedeni zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu sigorta sayılan risklere karşı önemli bir
işlev üstlenmektedir.
KOBİ Otel / Tatil Köyü ve Otel Paket Sigortaları
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Otel, Tatil Köyü, Motel ve
Pansiyonlar için özel olarak dizayn edilen ve sigortalının
ihtiyaçları doğrultusunda sektörel teminatların seçilebildiği geniş
kapsamlı bir paket poliçedir. Bu poliçe ile Turizm işletmelerine
ait bina ve/veya içerisindeki muhteviyat güvence altına
alınmaktadır.
Ayrıca, işletme sahibi, işyeri sahası içinde ve işletme faaliyetleri
sırasında istemeden üçüncü şahıslara bedeni ve maddi zarar
verebilir. Bu zararlardan doğan talepler, Sigortalının kusuru ölçüsünde Üçüncü Şahıs
Sorumluluk Sigortası ile tazmin edilir.
KOBİ Akaryakıt Paket Sigortası
Ürün dizayn çalışmaları esnasında Akaryakıt İstasyonu Yöneticilerinden, Akaryakıt Dağıtım
Şirketlerinden alınan görüşler ve akaryakıt sektörünün gelişen ve değişen riskleri
doğrultusunda tasarlanan önemli bir paket sigorta poliçesidir.
KOBİ Eczane Paket Sigortası
KOBİ sektör poliçelerinden biridir. Ürün dizayn çalışmaları esnasında Eczacılardan, Eczacı
Odaları, Ecza Depoları, İlaç Şirketlerinden alınan görüşler ve eczacılık sektörünün değişen
riskleri göz önünde bulundurularak dizayn edilen kapsamlı bir üründür.
KOBİ Sektör Paket Sigortası
Kuaför, Market, Mağaza, Nalbur, Marangoz, Restaurant, Otomotiv
sektörleri içerisinde faaliyet gösteren ticari işletmelere ait bina ve/veya
içerisindeki muhteviyatı ve/veya sorumluluk risklerini güvence altına
alan, paket poliçelerdir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; KOBİ Paket Sigorta Poliçeleri ve diğer özel sigorta
ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olabileceğimizi belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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