GÜVENLİROTA
Amatör denizcilere sigorta konusunda önemli bilgiler...

Yat trafik sigortası
Poliçe bir yat sahibi için çoğunlukla bir yerlerde saklanan, detayına bakılmayan
bir kâğıt parçasıdır, ta ki beklenmedik bir riziko tatilimizi bölene kadar...
Yaz ayları yaklaşırken ve güneşin
pırıltıları içimizi ısıtmaya başlamışken,
denizler bizleri çağırıyor. Bazılarımız
yaşamın karmaşasından
uzaklaşabileceğimiz mavi yolculuğa
çıkmayı tercih ederiz. Kendimizi pırıl
pırıl sulara, dertlerimizi esen rüzgâra
bıraktığımız tekne tatilimizde
valizimize koyacaklarımız bellidir.
Peki heyecanla beklediğimiz
günlerin huzur içinde geçmesi ve bu
güzel resmi bozabilecek herhangi bir
durumun oluşma riskine karşı hazırlıklı
mıyız? Güven insan ruhunun en temel
ihtiyacı; yatınızda tam manasıyla
güvende olabilmek, tatiliniz süresince
karşılaşacağınız risklere karşı emin
ellerde ve korunaklı olduğunuzu
hissedebilmek büyük bir rahatlık.
Günümüzde ihtiyaca göre değil
usulen öngörülen bir takım
korumalarla yat sahiplerine sigorta
hizmetleri verilmektedir. Bu tek tip
poliçeler incelendiğinde, sorumluluk
teminatı ile gövde teminatının
ayrılmadığı, çoğunlukla gövde
teminatlarını içerdiği ve ilave edilen bir
takım üçüncü kişi sorumluluk
teminatlarının da minimal düzeylerde
göstermelik olduğunu görüyoruz. Bu
aslında istenmeyen bir durum
oluştuğunda etrafınızda sarılı
olduğunu düşündüğünüz sigorta
destek ağının yeterli olmaması demek.
Bir yat sahibi olarak, muhtemelen şu
an elinizde bulunan ve yat teminatı için
kullanılan (Institute Yatch Clauses
(1.1.1985) klasik poliçe formuna göre
kesilmiş poliçenin, su sporları kaynaklı
zararları, mürettebat sorumluluklarını,
diğer su araçlarına verilen zararları,
çevre kirliliği zararlarını, enkaz
kaldırmanın yan masraflarını (gemi

adamının işsizlik tazminatı dâhil),
yatınıza kesilecek idari para cezalarını,
idarenin müsaderesi, karantina
masraflarını teminat dışı bıraktığını
veya teminat var gibi gözükse de
limitlerin yetersiz olduğunu biliyor
musunuz?
Poliçe bir yat sahibi için çoğunlukla
bir yerlerde saklanan, detayına
bakılmayan bir kâğıt parçasıdır, ta ki
beklenmedik bir riziko tatilimizi bölene
kadar. Muhtemel dert buyken, devayı
işaret etmemek olmaz. Sizler için
hazırlanmış, yat sahiplerinin
ihtiyaçlarına uygun Yat Trafik Sigortası
elde etmek sizlere tam koruma
sağlayacak, uygun primlerle satın
alacağınız bu koruma tatilinizi
sevdiklerinizle huzur içerisinde
geçirmenizi sağlayacaktır.
YÜKSEK MEBLAĞLI CEZALAR
Küçük bir örnekle sizlere karşılaşılması
hiç de zor olmayan bir tekne tatili
olayını resmetmek isteriz. Mavi
yolculuğa çıkan vatandaşlarımız

Türk Su Araçları Sorumluluk Sigorta Sektöründe
Yenilikçi ve Öncü Bir Şirket...

tarafından son yıllarda sıkça tercih
edilen rotalardan biri Yunan adalarıdır.
Düşünün ki, ailesiyle yaz ortası tatile
çıkan Levent Bey, komşu ülke
denizlerinde seyrederken daha limana
girer girmez otoritelerin poliçe
üzerindeki kontrollerde sorumluluk
limitlerinin uluslararası
konvansiyonların öngördüğü sınırlarda
olmaması nedeniyle yatının
tutuklanması sorunuyla karşılaşabilir.
Ya da fark edilmeyen bir sızıntı
nedeniyle kirlilik oluştuğunu ve yatın
Yunan adalarında bağlı bulunduğu
limanın ilgilileri tarafından yat sahibine
yüksek meblağlı bir ceza kesildiğini
düşünün. Bu durum, yalnızca cezayı
ödemek yükümlülüğüyle sınırlı
kalmayacaktır. Daha da kötüsü Levent
Bey’i mevzuatına hakim olmadığı bir
ülkede sebebiyet verdiği kirliliğin
temizlenmesi için gerekli tertibatı
ayarlamak ve masrafları ödemek
zorunluluğuyla karşı karşıya
bırakacaktır. Herhangi bir sorumluluk
sigortası korumasına sahip olması

halinde, bu hizmetlerin hepsi
sorumluluk sigortacısının limandaki
yerel temsilcisi tarafından derhal
yerine getirilecekken, Levent Bey
yatından ayrılacak ve otoritelere
derdini anlatmaya çalışacaktır. Kendisi
bu işlemleri halletmeye çalışırken,
idarenin yatını seferden men etmesi de
tatil için hiç hoş bir anı olmayacaktır.
Bu tür örnekler daha tatsız
zincirleme olaylarla örneklenebilir, zira
sorumluluk poliçeleri mürettebat ve
misafirlerinizin ölüm, yaralanma,
hastalanma rizikolarına karşı
sorumluluklarınızı ve bu gibi
durumlarda oluşan masraflarınızı,
değerli eşya harici kişisel mallarının
kaybını da teminat altına almaktadır.
Hiçbir şekilde beklenmeyen ve
kimsenin yaşamasını dilemediğimiz
olaylarda, P&I sigortacısı yurt dışında
özel hastanelerde tedavi hizmeti,
ambulans helikopterle hastanın ülkeye
getirilmesi ve cenaze nakil gibi
işlemleri dahi derhal sağlayabilecek
dünya çapında temsilci ağına ve teknik
donanıma sahip olduğundan, poliçeniz
karşılaşabileceğiniz rizikolara karşı
tam koruma sağlayacak şekilde dizayn
edilmiştir. Dahası bu korumalar,
uluslararası konvansiyonlarla
öngörülen çok yüksek teminat
tutarlarıyla sizlere sunulmaktadır. Yani
yalnız ülkemizde değil, dünyanın her
bir limanında güvende olmanız
hedeflenmiştir. Yukarıda anlatılanların,
huzurlu ve güvenli tatilleriniz için
sizlere bir fikir vermiş olmasını diler,
dünyanın dört bir yanında ki
denizlerde, sigorta poliçesi tam ve
ihtiyaca uygun yapılmış yatınızla güzel
anılar biriktirdiğiniz harika tatiller
yaşamanızı dileriz.

www.turkpandi.com
NİSAN 2018

107

