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1. PSS'ye niçin ihtiyacım var?
Profesyonel Sorumluluk Sigortası, sizi mesleğinizi icra ederken, mesleğin gereklerini ihlal etmenizden
doğacak zararlar karşısında, bundan zarar görenlere ödemek zorunda kalacağınız tazminat taleplerine
karşı korur.
Profesyonel Sorumluluk Sigortası, tasarım hatalarının düzeltilmesi ile ilgili masrafları, ihmal sonucu
yerine getirilemeyen şantiye hizmetleri ve hesaplanamayan gecikmelerden doğacak zararları vb. gibi,
tazminat taleplerini de kapsar.
İşverenler, özellikle deniz aşırı yatırımcılara, müşavirlerinin Profesyonel Sorumluluk Sigortasına sahip
olmalarını talep ederler.
Profesyonel Sorumluluk Sigortası'nda mevcut olan finansal koruma sistemi, PSS'ye sahip olan
TürkMMMB üyelerine, Türkiye ve uluslar arası inşaat sektöründe daha avantajlı bir konum
sağlayacaktır.

2. PSS'de teminat sistemi nasıl çalışır?
Sigorta teminatı, teminat süresi içersinde sigortalıların vermiş oldukları hizmetleri değil, bu süre
içerisinde sigortalıya kaşı ileri sürülebilecek hasar taleplerini kapsamak üzere tasarlanmıştır.
Herhangi bir tazminat talebi karşısında Griffiths & Armour-Strateji mutlaka hemen bilgilendirilmeli ve
savunmanız (ekspertiz, bilirkişi tayini, bilgi akışı vs.) bizim tarafımızdan organize edilmelidir.
Mesleki faaliyetlerinizden ötürü doğabilecek zararlar ve tarafınızdan talep edilebilecek tazminat
talepleri sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.
Aleyhinize açılabilecek davalardaki savunma masrafları da teminat kapsamındadır.

3. Nasıl bir teminata sahip olmalıyım?
Bu plan TürkMMMB üyelerine firma bazında 7,5 milyon ABD Dolar limite kadar genel teminat
sağlayacak olup, tarafınızdan istenildiğinde bu limiti aşan ilave tutarlar da ayrıca proje bazında
sağlanabilecektir.
Karşılaşabileceğiniz maksimum tazminat talepleri ile ilgili teminat limitinizi kendiniz seçebilirsiniz.

4. PSS'de Muafiyet var mıdır?

Bütün profesyonel sigorta programlarında, sigorta şirketleri her bir hasarın belli bir miktarının
tarafınızdan karşılanmasını ister, buna da muafiyet denilir.
Biz muafiyetin en düşük seviyede tutulmasını öneririz çünkü;
• Hasarın tazminat tutarı, muafiyetten büyük olmadığı takdirde teminat devreye girmeyecektir.•
Muafiyet her bir tazminatına ayrı ayrı uygulanacaktır.

5. PSS'nin Maliyeti nedir?
PSS primlerinin hesaplanması aşağıdaki faktörlere bağlıdır;
• Personel ve yöneticilerin bilgi, deneyim ve yeteneklerine,
• Müşavirlik bedelleri seviyesine,
• Seçilen teminat ve muafiyet tutarlarına,
• Verilen hizmetin içeriğine,
• Çalışılan projenin büyüklüğüne,
• Geçmişteki tazminat taleplerinin tutarına,

6. Griffiths & Armour-Strateji ne yapacaktır?
Üye firmalara, Profesyonel Sorumluluk Sigorta teminatının sağlanmasının yanı sıra aşağıdaki
hizmetleri de sunacaktır;
• TürkMMMB ile birlikte organize edilecek risk seminerleri düzenlenecektir.
• Özel ve sıra dışı projelerde risk yönetim danışmanlığı sağlanacaktır.
• İşverenin talebi olduğunda üyelere sigorta teminatı ile ilgili detaylı sertifika sağlanacaktır.
• Uluslar arası teminat ihtiyaçlarında danışmanlık yapılacaktır.
• Tazminat taleplerinin kabulü ve çözümlenmesi sürecinde yardımcı olunacaktır.

7. Şimdi ne yapmalıyım?
Griffiths & Armour-Strateji'nin size uygun olan planı uygulamaya yönelik bir sonraki adımı atabilmesi
için, aşağıdaki adresten ilgili kişiyle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.
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