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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, “Yönetici Sorumluluk Sigortaları” ile ilgili önemli bilgilere yer
vermek istiyoruz.
Yönetici Sorumluluk Sigortaları;
Eğer şirketinizin borç ödeyebilme gücü yarın
ortadan kalksa, siz kişisel olarak buna hazır veya
yeterli düzeyde teminat altında olur muydunuz?
Çoğu kez, kredi veren kuruluşlar ile yöneticilerin
şahsî varlıkları arasında kalan tek kalkan yönetici
sorumluluk sigorta poliçesi olmaktadır.
Bugünün istikrarsız ekonomisinde, yeterli içerikte bir güvence temin etmek hayati
önem taşımaktadır. Bu nedenle, şirketinize ait yönetici sorumluluk sigorta poliçenizin,
olabilecek en sağlam güvenceyi içerdiğine dair uzman bir avukatça gözden geçirilmesi
önem taşımaktadır.
Her Yönetici Sorumluluk poliçesi aynı olmayıp, bazıları diğerlerine göre çok daha geniş
kapsamlar ihtiva etmektedir.
Şirketinizin borç ödeyebilme gücünden yoksun duruma düşmesi halinde onun bir
yöneticisi olarak, kredi sağlayan kuruluşlarca sizi şahsen hedef olarak görüp taleplerde
bulunmalarına karşı poliçenizin sizi koruyabilecek yeterli limitlerde olduğuna dair emin
olmak istersiniz.
Unutmayın ki, şirketinizin satın almış olduğu yönetici sorumluluk kapsamı ve limitleri,
savunma masraflarını da içermektedir. Diğer bir ifade ile örneğin, 3.şahısların tazminat
taleplerine dair tarafınızca yapılacak avukat ve savunma masrafları, mahkemenin dava
sonucunda sizi ödemekle yükümlü kılabileceği tazminatın karşılanacağı limitten
karşılanacak ve kullanılabilecek limitiniz bu ölçüde düşecektir.
Böylesi bir kapsamı temin etmenin en iyi zamanı, şirketin istikrarlı ve
sağlıklı bir finansal yapıya sahip olduğu zamandır. En kötü
zamanlama ise borç ödeme gücünden yoksun kalmasının eşiğinde
olduğundadır. Bu nedenle, tarafınıza açılacak eli kulağında bir talep
olduğuna dair bir endişenizin olmadığı zamanlar kapsamınızı gözden
geçirmenizin en iyi zamanlarıdır.
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Aşağıda, poliçenizi gözden geçirirken, şirketinizin borç ödeyebilme gücünden yoksun
kalma durumunda limitlerin yeterli olup olmadığına ve piyasadaki olabilecek en iyi
içerikleri ihtiva ettiğine dair emin olmanız için bazı başlıklar verilmiştir.
Poliçeniz iflas nedeni ile atanan kayyumlarca veya kredi veren
kuruluşlarca talep edilecek tazminatları istisna tutuyor mu?
Poliçeniz, savunma masraflarından dolayı teminat limitlerinden
kullanılan miktardan sonra kalan teminat limitinden daha fazla
tazminat çıkması durumuna karşı Yönetici Sorumluluk tazminat
ödemesine öncelik veriyor mu? Ve ya poliçeniz, savunma masrafları için ayrı
bir limit sağlıyor mu?
Poliçeniz, “Alacaklı İstisnası” veya “iflas durumunda geçersiz olur” şeklinde
şartlar ihtiva ediyor mu? Böylesi bir durum yöneticiler için hiçbir güvence
olmamasına sebep olacaktır.
Yönetici Sorumluluk poliçesinin maddeleri asla hafife
alınmamalıdır. Sonuç olarak bu sigorta, dava sürecindeki
masrafların
karşılanması
noktasında
başarıyla
kullanılabileceği gibi, birkaç ek kelime ile milyonlarca
dolarlık fark sağlayabilir.
Şimdiden bilmek adına, borç veya karşılaşacağınız sorumlulukları ödeyememe durumu
esnasında ve sonrasında, Yönetici Sorumluluk Poliçeniz yeterli ve sizi koruyor mu?
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; Yönetici Sorumluluk Sigortaları veya diğer sigorta
ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olabilir, 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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