
  

Yayın Tarihi: 24.11.2010 

İhracatın dinamosu KOBİ'ler üretim ve pazarlama ile 
uğraşırken, diğer taraftan kendilerini garanti altına almayı 
da ihmal ettiklerini duyuyoruz. Malı üretmenin bir önemi 
yok aslında. Üretim yapılabilir. Asıl önemli olan malın 
pazarlanması, bunu hepimiz biliyoruz. Ekonomimiz hızla 
büyüyor, üretim artıyor ve beraberinde de ihracatımız 
artıyor. Bunlar sevindirici haberler. Bu aşamada 
KOBİ'lerimiz oldukça önemli bir rol üstleniyor. Ama ne 
yazık ki sigorta bu aşamada hep ihmal ediliyor. Bırakın 
risklerinizi sigorta şirketiniz üstlensin. 

Özel sigortalar, özellikle KOBİ'lerimize önemli avantajlar 
sağlıyor. Sizlerle bu yazımda nakliyat sigortaları konusunu 
paylaşmak istiyorum. Malı ürettiniz her şey bitti mi? Tabii 
ki hayır. Bu malın kazasız belasız satın alan firmaya 
ulaştırılması gerekiyor.  Nakliyat Emtia Taşıma Sigortası 
ürettiğiniz malın sigorta teminatı altında müşterinize 
ulaşmasını sağlıyor. 

Nakliyat Emtia Sigortaları 

Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması 
sırasında poliçede yer alan şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi  
teminat  altına alınıyor. Bu sigorta ile sigorta konusu emtia için üç farklı teminat ile sigorta koruması 
sağlanıyor. Tam Ziya Teminatı, Dar Teminat, Geniş teminat.  
 
Tam Ziya Teminatı :Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi 
hali.  
 
Dar Teminat :Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi  riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı 
kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat  altına alınıyor. 

Geniş Teminat : Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak biliniyor. Ama unutmamak gerekir  ki "full 
kasko" ile her şeyin ödeneceği düşünenler burada da yanılmasın, kötü niyetli girişimleri engellemek için 
şartlar var tabii.. 

Gece rahat uyumak için sigorta şart 

Nakliyat sigortasını yaptırarak emniyetli bir yol izlemiş olacaksınız ve gece rahat uyuyacaksınız. Bunun bir 
maliyeti olduğu kesin. Bunun çaresi de sigorta masraflarının karşı tarafa yıkılması. Yani sizden malı alan 
müşterinizden. Bu da sizin pazarlık gücünüze bağlı. Bu arada "İhracat yaptığımda karşı taraftan paramı 
alabilecek miyim?" konusunda da özel sigorta ürünleri var. Gelecek yazılarımda buna da mutlaka 
değineceğim. 

UND Kasko-UND Seyahat Sağlık 

Bana çok gelen sorulardan biridir "Ben malımı gönderirken TIR'ların sigortası yok mu?, şoförlerin sağlık 
sigortası var mı?" Evet tabii ki var. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyelerine özel sigorta ürünleri 
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sunuyor. Evrim Sigortacılık ile yaptıkları anlaşma ile "UND Kasko" ve "UND Seyahat Sağlık"gibi çok geniş 
teminatlı sigorta ürünleri piyasaya çıktı. "İşinizden, dişinize kadar" sloganı ile bazı riskli ülkeler teminat 
altına alındığı gibi geçmiş sağlık sorunları bulunan TIR şoförlerinin de "UND Seyahat Sağlık" yaptırmasının 
önü açıldı. Teminatlar artarken, fiyatlar geriledi bu poliçelerde. Ayrıca asistans hizmetler artık 
yurtdışında da Türkçe veriliyor. Bu da önemli bir ayrıntı.  

Sigorta yaptırmak size çok daha ucuza gelebilir 

Özetle sigorta yaptırmak size çoğu zaman yaptırmamaktan çok daha ucuza gelebilir. Bazen öyle olaylar 
duyuyoruz ki 3-5 bin lira vermekten kaçarken 300-500 bin liralardan olunuyor. Sigorta gerçekten önemli, 
özellikle geliri kısıtlı kişi ve kurumlar için. KOBİ'ler buna dahil. Kaybedilenin yerine konması ne kadar zor 
ise sigorta yaptırılması da o kadar elzem oluyor. Yapılması gereken tek şey risklerinizi bir sigorta 
danışmanı ile masaya yatırıp teklif almak. Sigorta sistemi çok iyi denetleniyor. Tüm şirketlerden poliçe 
kestirebilirsiniz. Güven ile ilgili bir sorun yok. 
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