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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, “Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortaları” ile ilgili önemli bilgilere yer vermek
istiyoruz.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTALARI
Kirlenme nedir?
Toprak veya karadaki herhangi bir yapı, atmosfer veya
yeraltı suyu dahil herhangi su akıntısı veya birikintisi
içinde veya üzerinde bir sınırlama getirmeksizin duman,
buhar, is, asit, baz, zehirli kimyasallar, atık maddeler dahil
tahriş edici veya kirletici herhangi katı, sıvı, gaz veya
termal maddenin, çevrede tespit edilen miktarlarda veya
yoğunluklarda doğal olarak mevcut olmayacak ölçüde
olması, dağılması, serbest kalması veya sızması
anlamına gelmektedir.
Çevre Hukukunda “Kirleten Öder İlkesi”
Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek,
sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak
tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından
karşılanacağını öngören uluslararası çevre hukukunun bir ilkesidir.
Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortasının Konusu;
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı,
Toprağın, Yeraltı sularının, İç sular ve denizlerin, Havanın; sözleşmenin kapsamına bağlı
olarak birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya
da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve
sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini ilgili genel şartlar
çerçevesinde güvence altına alır.
Bu sigorta zorunlu sigorta ile birlikte aynı sorumluluğu teminat altına almışsa zorunlu sigorta
limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
Teminat Kapsamı
Bu teminat ile sigortacı,
Poliçede belirtilen tesisin poliçede belirtilen faaliyetlerinden
kaynaklanan kirlenmenin neden olduğu, üçüncü şahıslar
nezdindeki maddi hasar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmaya
ilişkin zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle
poliçede sınırları belirtilen tesisin dışında yapılan temizleme
masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masraflarını
Çevre Mevzuatındaki hükümler çerçevesinde poliçede yazılı
teminat limitlerine kadar tazmin eder.
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Bu sigorta ile, poliçede belirtilen süreklilik tarihi içerisinde meydana gelen kirlenme veya
kirlenme tehlikesi neticesinde, poliçede belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya
çıkan zararlar için poliçe vadesi ya da ek bildirim süresi içinde sigorta ettirene yöneltilmiş olan
tazminat talepleri teminat altına alınır.
Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
Teminatlar ve Ek Teminatlar
* Ani ve kazaen kirlenme
* Mahkeme masrafları
* Tedrici kirlenme (zamanla oluşan kirlenme)
* Üçüncü Şahısların Maddi Zararı
* Sigortalının yapacağı Temizleme Masrafları
* Üçüncü şahısların yapacağı Temizleme Masrafları
* Hasar sonrasında yapılacak Test ve Değerlendirme
masrafları
* Hasar anında Danışmanlık Hizmetleri
* Çevre kirliliği nedeni ile oluşan İş Durması kayıpları
* Poliçe başlangıç tarihi öncesinden kaynaklanan hasarlar
* Taşeronların çevre sorumlulukları
* Taşıma faaliyetlerinin çevre sorumluluğu
Beş Soruda Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası;
1- Benim şirketimin çevre riski bulunmuyor. Neden bu teminatı almalıyım ?
Her firmanın ister mevcut faaliyetlerinden, ister geçmişte içinde bulunduğu faaliyetlerinden
kaynaklanan belirli bir seviyede çevre riski bulunmaktadır. Çevre Teminatı ve maliyeti
konularında araştırma yapmak, yöneticilere, çevre sorumlulukları için sigorta yaptırmanın risk
yönetim maliyeti açısından uzun süreçte daha avantajlı olduğunu gösterecektir.
2- Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortalarımız bu riskleri kapsamıyor mu?
Üçüncü Şahıs Sorumluluk poliçelerinde Çevre Kirliliği teminatı genellikle; “ani ve kazaen çevre
kirliliği” olarak verilebilen bir teminat olup, temizleme masrafları ve yukarıda sayılan bir çok ek
teminat da üçüncü şahıs sorumluluk poliçelerinde teminat kapsamında değildir.
3- Türkiye’de çevre kirliliği zorunlu bir poliçe midir?
Türkiye’de Çevre Kirliliği zorunlu bir poliçe olmamakla beraber bu konuya yasal mercilerin
verdiği önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de gelişen bu süreçte, Avrupa Birliği ile olan
ilişkiler ve küreselleşen ekonomik ilişkiler ve en önemlisi işletmelerimizin ve ülkemizin ihtiyaç
duyduğu yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımız, bu poliçelerin önemini daha da
artırmaktadır.
4- Bu sigortaların hasar yönetimi nasıl
yapılmaktadır?
Çevre
Hasarları(ilk
incelemeden
tazminat
ödemesine kadar) poliçeye özel bir hasar ekibi
tarafından yönetilmektedir. Çevre hasarları karışık
olabilir ve teknik seviyesi yüksek zorluklar sunabilir.
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Bu zorlukların üstesinden gelmek için çevre hasarları ekibinin; sigorta, hukuk, finans, ve çevre
mühendisliği alanlarında deneyimli profesyoneller tarafından desteklenmektedirler.
5- Hangi endüstrilerde Çevre Kirliliği riskleri daha fazladır?
Her firmada az ya da çok bu risk bulunmakla birlikte, aşağıda belirtilen endüstrilerde bu riskin
daha belirgin olduğu görülmektedir.
* Elektronik malzeme üreticileri
* Ticari yazıcı, mürekkep üreticileri
* Rafineriler
* Fotoğraf ekipmanları üreticileri
* Yarı-iletken malzeme üreticileri
* Komponent üreticileri
* Ara mamul metal ürün üreticileri
* Elektronik devre üreticileri
* İnşaat taşeronları
* Plastik Malzeme üreticileri
* Boru Hatları
* Laboratuarlar
* Kimyasal ürün distribütörleri
* Dökme yakıt depolama tesisleri
* Depo sahipleri ve kiracılar
* Nakliye/Lojistik firmaları
* Kozmetik/Şampuan üreticileri
* Ticari Yükleniciler
* Medikal tesisler
* Tesisat Taşeronları(elektrik-su)
* Kağıt ve Benzeri madde üreticiler i
* Madencilik faaliyetleri
* Boya/Solvent ve diğer kimyasal üreticileri
* Atık geri kazanım, depolama ve bertaraf tesisleri.
* Sabun/Deterjan/Endüstriyel Temizleyici malzeme üreticileri
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; Çevre Sorumluluk Sigortaları veya diğer 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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