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'Tamamlayıcı sağlık sigortası'
hastaya nefes aldıracak

Bu sigortayı yaptıranlann
özel hastanelerde SGK tarafından
karşılanmayan giderlerini sigorta

şirketleri ödeyecek. 22> 24



Hasarlarda hızh müdahale ediyoruz

Chartls Sıgorta Genel Müdür Yardımcısı
Sema Bulutıu: Ürün sorumluluk poliçesi ile
sigortalı tarafından imal edilen, satılan,
tedarik edilen veya işlenen herhangi bir
ticari mal veya üründen kaynaklanan bir
kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü
şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar
sonucu, sigortalıya terettüp edecek
sorumluluk taleplerinin neticelerini teminat
altına alıyoruz. Bunun yanısıra
sigortalılarımıza ürün sorumluluk ile
bağlantılı olarak ürün geri çağırma
teminatını içeren poliçe de sunuyoruz. Ürün
sorumluluk sigortasından ayrı ancak
tamamlayıcısı niteliğinde olan "Ürün Geri
çağırma" teminatı da önemli bir sigorta
ürünü. Bu petıçe ile sigortalı
ürünün/ürünlerin kullanılması veya
tüketilmesi koşuluyla, sigortalı
ürünün/ürünlerin üretimi, hazırlanması,
paketlenmesi, işlenmesi, harmanlanması,
karıştırılması, birleştirilmesi veya dağıtımı
sırasında veya bunun bir sonucu olarak
ürünün her türlü kaza en veya kasıtsız

kirlenmesi, bozulması veya yanlış/eksik
etiketlenmesi veya yanıltıcı tanıtımı
nedeniyle herhangi bir şahısta bedensel
zararın veya hastalığın açık, tespit edilebilir,
içten veya dıştan görünür fiziksel belirtileri
veya herhangi bir kişinin ölümü ile
sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek
nitelikte olması veya maddi varlığın
fiziksel hasar görmesine veya
tahribine yol açmış veya yol
açabileceği tespit edilen
durumlarda, bu ürünlerin
piyasadan toplatılması giderlerini
karşılamasını teminat altına
alıyoruz. Dünyanın dört bir
köşesinde yer alan
sigortalılarımızın başına
gelebilecek herhangi bir
katastrofik veya trajik
kazaya, uzun yıllara dayanan
deneyimlerimiz ve dünya
sathına yayılmış geniş ofis
ağımız sayesinde hızlı bir
şekilde müdahale edebiliyoruz.

Uzman kişilerden
destek ahnmah

Manevi zararlar da
teminat altına ahnıyor

Evrim Sigortacılık Hızmetlerı Genel Müdür Yardımcısı Özge
Çalık: Ürün sorumluluk sigortası, sigortalı ürünün üçüncü
şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının
sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal
zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı
teminat sağlar. Bir çeşit hukuki sorumluluk sigortası olan
ürün, tekstil, yiyecek, mobilya, giyim ve elektronik eşya
üretimi yapan sektörler tarafından tercih edilir. Ürün
hasarlarını oluşturabilecek sebeplere karşı poliçe ile
sağlanan teminatlar; hatalı üretim, hatalı ve eksik ambalaj,
ikaz yetersizliği, kaza en bozulma, kötü niyet ve etiket
hatalarından doğan sorumluluklardır. Gıda için özel bir
parantez açarsak, en büyük tehdit, bu sebeplere bağlı
olarak tüketicinin gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya

kalmasıdır. Bir üreticinin, ürünü hatalı
olarak piyasaya sunmuş olması kusuru
olmasa dahi o üründen zarar görmüş
üçüncü kişilere karşı sorumlu
tutulmasına yeter. Bir işletmenin
sorumluluk rizikolarını işletme sahası,
saha dışı, çevre ve ürün sorumluluğu
rizikoları olarak sınıflamak mümkün. Bu

rizikolara karşı 3. şahıs sorumluluk, yangın
mali sorumluluk, çevre mesuliyeti,

ürün sorumluluk ve ürün geri
çağırma sigortaları koruyucu
olur. Ülkemizde de zorunlu hale
gelmesini umduğumuz bu sigorta
ürününün, müşteri
memnuniyetini üst safhalara
çıkaracağı da kesin.

Park Brokerlik Genel Müdür Yardımcısı Onur Erkan: Gıda
ürünlerinin bozulması, miadını doldurması ya da saklama
koşullarının elverişsizliğine bağlı olarak niteliğini
yitirmesi gibi durumlarda, tüketiciyi zehirlemesi en
büyük risk kalemini oluşturuyor. Yalnızca üretici için
değil, ambalajlama, işleme ve dağıtım sürecinde yer alan
tüm taraflar için, bir anda onlarca, yüzlerce, hatta
binlerce kişinin etkilenebileceği bir rizikoyla karşı
karşıya kalmaktan söz ediyoruz. ihmal ya da yanlışlık
eseri mamulün deformasyonu karşısında oluşabilecek
gıda bozulmasına karşı sorumluluk sigortaları tercih
edilmeli. Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
sigortasının bir uygulaması olan ürün sorumluluk
sigortası, ürünün nihai tüketici nezdinde neden olacağı
maddi, bedeni, mali ve manevi zararları
teminat altına alır. Böylelikle sektör
kurumlarının sorumlu olacakları olası
tazminatlar da, sigorta poliçesiyle
güvenceye alınabilir. Park Brokerlik
olarak, gıda sektörü haricinde,
elektronik mamul üreticilerinden,
kozmetik ve otomotiv sektörüne
dek, imalata ve mamulün
sunulması hizmetine temas
eden tüm firmaların
gereksinimlerine yanıt
sunuyoruz. Unutulmamalıdır
ki ürün, üretildiği anda değil, '
kullanıldığı anda 'ürün' sıfatı
taşımaya başlar.
Riskleri de öyle ...
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