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Değerli müşterilerimiz;
Bu ay sizler için hazırlamış olduğumuz bültenimizde;
Serbest
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin faaliyetleri sırasında karşı karşıya
olduğu riskler ve bu risklere karşılık çok önemli teminatlar sunan Serbest
Muhasebeci/Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortalarından
bahsetmek istiyoruz.
Ana Teminatlar
Mesleki Sorumluluk;
Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde
yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya
hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan
dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır.
Savunma masrafları;
Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması
için harcanan masrafları teminat altına alır.
Ek Teminatlar
Kayıp Dokümanlar;
Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe
dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş
olan mükelleflere ait dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf
ve giderleri karşılar.
Mahkemeye Katılma;
Poliçe teminatında bildirilen bir talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için,
Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, belli limitlerle
ödenir.
Uzatılan Bildirim Süresi;
Sigortacı ’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır.
Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün
içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır.
Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.
Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkta bulunması
hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır.
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5 yıl geriye yürürlük teminatı;
Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl
içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde
gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.
Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği
hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır
Poliçenin Önemli Koşullarından Bazıları;
* Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat
kapsamındadır.
* Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal
finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek
mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
* Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin
belirtilmesi gerekmektedir.
* Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.
* 250.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları
ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilmektedir.
Mesleki Sorumluluk Sigortasının Avantajları;
* Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.
* Hasarsız poliçeler, teminat limitleri değişmemek şartı ile eski prim ve muafiyetleri geçerli
olmak üzere yenilenebilmektedir.
* Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi SMM büroları için de yapılabilmektedir.
* Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit
sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.
*
Muafiyetlerin sabit olması, hasar başına koasürans
uygulamasının olmaması,
* Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı ’nın yazılı
beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar
ödemesi
* Ciroya göre değişen ve uygun primler
İstisnalar;
Sigortacı ’nın, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.3. maddesi “Teminat dışında
kalan haller” başlığı altında belirtilen durumlar ile aşağıdaki hususlara ilişkin herhangi bir
talep’le ilgili zarar’ı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
* Rekabet kurallarını ihlal
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* Mesleki hatadan ileri gelmeyen bedensel yaralanma veya maddi varlıklarda oluşan hasarlar
* Mesleki hizmet standartlarının üzerinde bir sözleşme ile üstlenilen yükümlülükler veya
performans garantileri
* Masraflarının gerçekçi bir tahmininin yapılmaması
* İstihdam uygulamaları, yasadışı ayrımcılık
* Meslek mensubunun iflası
* Herhangi bir mekanik veya teknik arızadan kaynaklanan durumlar
* Meslek mensubunun dahil olduğu bir ortaklık veya ortak girişim tarafından yapılan işler
* Lisans, patent veya ticari sır ihlali
* Çevre kirliliği
* Herhangi bir talep ile ilgili önceden edinilmiş bilgi ve olaylar
* Meslek mensubunun aldığı ticari borçlar
* Türkiye dışında yapılan tüm işler ve Türkiye dışında diğer ülkelerde açılan davalar
* Savaş ve terör
* İş Kazaları Bildirgeleri ve işlemleri
* Sigortalı 'nın hizmet verdiği mükellefin ödemesi gereken vergi tutarı ile ödenen vergi tutarı
arasındaki farktan oluşan vergi kaybı (vergi aslı) teminat dışındadır.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; özel sigorta ihtiyaçlarınıza yönelik her türlü konuda sizlere
destek olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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