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Nakliye sigortasl ile
UrUnlerinizi gUvenceye alln
ihracat~Ilar bundan boyle iiriinlerini giimriiklerde ~iiriimeye terk etmeyecek.
C:iinkiinakliyat sigortasl ihra~ ilrilnlerini risklere kar~l gilvenceye ahyor.

TDRKiYE ekonomisinin son yIllardaki
lokomotifi hi<; ~iiphesiz ihracat. Tiirki-
ye'nin geleneksel dl~ ticaret partneri olan
Avrupa Birligi iilkeleri bu ba~annm ya-
kalanmasmda onemli bir rol iistleniyor.
Ancak 2009'da kiiresel krizin tum dunya-
da oldugu gibi, Tiirkiye'de de ekonomiyi
olumsuz etkilemesi, ihracat<;llan <;e~itli
alternatiflere yoneltti. Turk ihracat<;lsl
hedef pazarlannda <;e~itlenmeye giderek;
Ortadogu, Korfez ve Afrika ulkeleriyle
ticaretini artlrdI. Fakat ihracat<;llar kure-
sel krizin yam Slfa kotu surprizlerle de
kar~Ila~tI. Rusya giimriiklerde Turk mal-
lanna uyguladlgl 'tam kontrol' uygulama-

slyla ihracat<;llara biiyiik zarara ugraml~-
tl. Ozellikle bu ,~Ikeye ya~ meyve ve seb-
ze ihracatl yap an ~irketler, iiriinlerinin
giimruklerde <;uriimesi yuzunden biiyiik
zarar gormu~tu. Neyse ki, iki iilke arasm-
da tum ta~lma tiirlerini ve mallan i<;eren,
basitle~tirilmi~ gumriik hattl uygulamasl-
nm hayata ge<;irilmesiyle problem rafa
kalktI. Ancak benzer sorunlann tek bir
gumruk kaplsmda ya~andlgml soylemek
hataIJ olur. Daha once de Canakkale'den
Yunanistan'a 15 TIR ile ihra<; edilen bi-
berler, Canakkale Gumrugu'nde gerekli
evraklann eksik o!masl nedeniyle <;uru-
meye terk edilmi~ti. ihracat<;llann bu gi-
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bi benzer sorunlarla kar§Iia§mamasl i<;in
"nakliyat sigortasl" yaphrmasl gerekiyor.
DI§ tiearette nakliye sigortalan, sadeee
ta§man maim nakliye slrasmda ugrayaea-
gl zararlann teminata baglanmasl §eklin-
de 6zetlenmiyor. Nakliyat sigortasl kara,
deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden
diger bir yer ta§mmakta olan her tiirlii
yiikiin, ta§mmalan slrasmda kar§lla§abi-
leeekieri tehlikelerden kaynaklanan ha-
sarlara kar§l teminat saghyor. Aneak
nakliyat sigortasmda, sigortahnm kasti
hareketlerinden meydana gelen zararlar,
olagan akma, fire, a§mma veya Ylpran-
madan kaynaklanan hasarlar, mallann
kendi kusuru veya ambalaj yetersizligin-
den kaynaklanan hasarlar kar§llan sigor-
ta kapsammda degerlendirilmiyor. An-
eak emtianm giimriikte hasar g6rmesi
halinde ek teminatlar kapsammda sigor-
ta §irketi olu§an zaran kar§lhyor.

Geni~teminatlar var
Dl§ tiearette genel olarak uygulanan

sigorta tiirii Geni§ Teminat (All Risks)
sigortalan. Bu tiir sigortalarda bazl istis-
nalar harieinde tiim hailer sigorta temi-
natl kapsammda saYlhyor. Bu istisnalar-
dan bazIian, sigorta konusu maim tiiriin-
den kaynaklanan hasarlar (<;iiriime,bo-
zulma, kurtlanma gibi) maim yiiklenme-
si Slfasmda kendinde bulunan hasarlar
(gizli aYlp,gizli kusur) ambalaj yetersiz-
liginden dogan hasarlar (ambalajm mah
ta§lyamayaeak kadar zaylf olmasl, torba-
lann patlak yiiklenmesi, kolilerin diizen-
siz yiiklenmesi gibi) sigortahnm veya
adamlannm kasti k6tii niyet ve kusurla-
nndan meydana gelen hasarlar olarak
sayIiabilir. DI§ tiearette nakliye sigorta-
lanm "Ambar'dan-Ambar'a" yani "From
Warehouse to Warehouse" §eklinde yap-
tlrmak gerekiyor. Bu takdirde sigorta te-
minatl, giimriikte ge<;eeekbelirli bir sii-
reyi de kapslyor.

yurtdl~1alacaklan
lhraeat<;Iiann emtia nakliye sigortasl

ile saglayaeaklan giiveneelerin yam Slfa,
"lhraeat Kredi Sigortasli' ile ihraeat i§-
lemlerinden dogan yurt dl§\ alaeaklanm
garanti altma ahyor. Ihraeat<;Iiar bu si-
gortaYIyaptlrarak, iflas ve temerriit risk-
lerinin dl§mda, ahel ile sahel arasmdaki
kontrata konu olan mallann ahemm iil-
kesi d\§mda ii<;iineiibir iilkeye g6nderil-
mesinden dogaeak politik riskleri de kar-
§lhyor.

Nakliyecilere ozel sigortaclhk hizmeti
Uluslararasl Nakliyeciler
Oernegi [UNO) i1e i!;?birligi

anla!;?masl imzalayan Evrim
Sigorta, nakliyecilerin

risklerini Gstleniyor. 25 yll
once kurulan ve merkezi
istanbul'da olan firma,

egitim odakh c;:ah!;?malarl i1e
dikkat r;:ekiyor. Evrim

Sigorta Yonetim Kurulu
Ba!;?kam ismail Hakkl l;elebi,

"Evrim Sigorta olarak
yeniliklerin yamnda
yGrGyor ve bran!;?

egitimleri, ki!;?isel egitimler ile
kendimizi sGrekli geli!;?tiriyoruz" dedi.

Her riskte sigortahlarmm yanmda
olacaklarml belirten l;elebi,

nakliyecilerden de ·...I(Wd1kendilerini birer
c;:ah!;?maarkada!;?1

olarak kabul
etmelerini istedi. l;elebi, r;:ah!;?malarl
yanmda UNO i1e yaptlklarl i!;?birligi ile

ilgili !;?unlarl soyledi:

"Yurtdl!;?mda ve yurtir;:inde
yaptlglmlz c;:ah!;?malarm
yeni GrGnlerini de UNO
Oyelerine sunmayl
hedefliyoruz. Sunacaglmlz
ozel hizmetler arasmda
acenteligimize online
ula!;?lm sayllabilir. Web
sitemiz Gzerinden gerek
mG!;?teri temsilcilerimize
gerekse hasar
yetkililerimize ayrlcahkh
bir ula!;?lm imksm
sunuyoruz. Online chat

ekrammlz mesai saatlerimiz ic;:inde
sGrekli aC;:lkolacak ve
ziyaretc;:i1erimiz i1e sigortahlarlmlza
hizmet verecek. Bunun dl!;?mda gene

sitemizde
~ evrim sigortaclhk yer alan
~ hizmetleria.~. hasar

departmam, ozel hatlarmdan, acil ve
oncelikli hasar durumlarmda her .
zaman ula!;?llabilir olacak."
www.evrimsigorta.com.tr

http://www.evrimsigorta.com.tr

