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KURUMSAL SİGORTA ÜRÜNLERİ



‘‘BÜYÜK ŞEYLER,
BİRÇOK KÜÇÜK ŞEYİ 
BİR ARAYA GETİREREK 
YAPILIR’’
                                  Van Gogh



İSTANBUL SİGORTA, sektöründeki geçmiş bilgi birikimi ve tecrübesi 

ile kurumların sigorta ihtiyaçlarına gerek yurt içi sigorta piyasaları ve 

gerekse yurt dışı sigorta piyasalarından doğru ürünleri bulmak ve 

uygulamak konusunda sektörde önemli bir yere sahiptir.

Kurumların risklerine karşı en uygun sigorta programını, en geniş 

kapsam ve en uygun koşullarla oluştururuz. Müşterilerimizin riskle-

rini bütünsel bir bakış açısıyla araştırır, tespit eder, değerlendiririz. 

Araştırmalarımızı, farklı deneyimlerimizden hareketle sektörlerde 

yaşanan gelişmelere, değişimlere ve teknolojilere göre farklı risk 

analiz tekniklerini kullanarak yaparız. Risk Tespit Raporu oluşturur 

ve bunları anlaşılır bir biçimde müşterimize sunarız.



K.O.B.İ Sigortası

Risk Planlaması

İstanbul Sigorta ile K.O.B.İ. Sigortanızı yaptırın işinizin keyfini çıkartın...

K.O.B.İ. Sigortasını İstanbul Sigorta’dan yaptırarak;

 Bina kıymetiniz
 İşletmenizdeki dekorasyonlar
 Makineler
 Demirbaşlar
 Elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; 
 Size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı 

tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır.

Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde 
güvence altında.

Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.

K.O.B.İ.’ ler risklerini kendilerinin fonlayacağı bir kaynağa sahip olmayabilirler ve beklenmedik 
olaylar karşısında ciddi hasar görebilirler.

 Uzman Risk Yönetimi ekibimiz K.O.B.İ.’ lere geniş bir yelpazede ürün çeşitliği ve çözümleri 
ile insan kaynakları, sağlık, güvenlik, iş devamlılığı ve yangın riski yönetimi gibi konularda
danışmanlık vererek işletmenin risk planlamasını yaparız.



İŞİNİZİ RİSKE
ATMAYIN!



İŞİNİZİ TUTKUYLA
YAPARKEN, İŞYERİNİZ
İSTANBUL SİGORTA
GÜVENCESİNDE OLSUN



İşyeri Sigortası

İstanbul Sigorta; ayrıcalığı ile yapacağınız işyeri paket poliçesi ile otomatik 
olarak teminat altına alınan riskler;

 Yangın, Yıldırım, İnfilak
 Dahili Su
 Sel / Su Baskını
 Duman
 Fırtına 
 Yer Kayması
 Kar Ağırlığı
 Hava Taşıtları Çarpması
 Hırsızlık
 İş Durması
 Komşu veya Kiracı Yangın Mali Sorumluluk
 Enkaz Kaldırma

İşyeri Paket Poliçesine Ek Prim ile İlave Edilebilen Seçenekleri Teminatlar;

 Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 Cam Kırılması
 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

İstanbul Sigorta ile yapacağınız işyeri poliçesi; İşyerinizi ve içinde bulunan 
muhteviyatınızı karşılaşabileceğiniz pek çok rizikoya karşı güvence altına alır.

Beklenmeyen her türlü riske karşı iş yerinizi güvence altına almak, yarınlara 
yapacağınız atılımlarınızda huzur, güven ve başarı sağlayacaktır.

İş yerinizi tehdit eden riskler ve sonucunda oluşabilecek giderler küçük meblağlar 
olmayabilir, hatta bütçenizi sarsan miktarlara da ulaşabilir.



Tesisinizde oluşabilecek her türlü hasarın güvence altına alınması için geniş hizmet seçenekleri su-
narız. Poliçenizin teminat kapsamını, sahip olduğunuz risklere en uygun şekilde oluşturabilir ve en 
ekonomik hizmeti en iyi çözümle elde edebilirsiniz. Yıllarca çalışarak oluşturduğunuz değerlerin bir 
anda yok olmaması için seçim sizin.

İstanbul Sigorta olarak verdiğimiz teminatlar;

 Yangın, yıldırım, infilak
 Sel ve su baskını
 Dahili su, Fırtına, Yer Kayması, Dolu, Deprem, Kar Ağırlığı vs
 Kara taşıtları çarpması – forkliftin vereceği zararlar.
 Hava taşıtları çarpması
 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
 Enkaz kaldırma masrafları
 İş durması
 Makine Kırılması
 Forkliftten mal düşmesi
 Hırsızlık (Makine-tesisat, demirbaş, emtea nakit para ve kıymetli evrak, elektronik cihazlar, reklam 

panosu/totem, diğerleri)
 Deniz taşıtları çarpması
 Taşınan para
 Ferdi Kaza (Ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları, gündelik tazminat)
 İşveren sorumluluk
 İşçilerin işveren tarafından şirket dışında görevlendirilmeleri süresince oluşabilecek zararlar
 İşçilerin işveren tarafından sağlanan araçlarla işyerine gidiş geliş sürelerinde oluşabilecek zararlar.
 Meslek hastalıkları
 Manevi tazminat talepleri
 Cam ve reklam panosu kırılması
 Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 Komşuluk mali sorumluluğu
 Fiziki zararlar
 Yapılmakta olan yatırımlar

Diğer özel teminatlar ve ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.

Endüstriyel Sigortalar



İŞYERİNİZ
İSTANBUL SİGORTA

GÜVENCESİNDE!



Nakliyat Sigortaları

 Depocu Sorumluluk

 Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası

 CMR Sigortası (Karayoluyla Uluslararası Taşımacılık)

 Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası (Freight Forwarder’s Liability)

İSTANBUL SİGORTA; Kara, deniz, hava ve demir 
yoluyla bir noktadan diğer bir noktaya taşınmakta 
olan yükü, taşıma esnasında karşılaşabileceği olası 
hasarlara karşı teminat altına alır. Yurtiçi ve yurtdışında 
taşımacılık sektöründeki müşterilerimiz için sigorta 
ürünlerinin dizaynı, plasmanı ve hizmeti ile risk yönetimi 
programlarının oluşturulması konusunda kayda değer 
bir tecrübeye sahibiz. Ağır veya hafif demiryolu, metro, 
yada otobüs güzergahlarının altyapı çalışmaları ve 
karayolu veya demiryolu ile insan ve yük taşımacılığına 
yönelik sigorta hizmetleri sağlamaktayız.

Müşterilerimiz arasında büyük taşımacılık şirketleri ve 
ülkemizin önde gelen lojistik şirketleri yer almaktadır. 
Nakliye ve Lojistik sektöründe yer alan firmaların “faaliyet 
özelliklerine” göre düzenlenen sorumluluk sigortalarıdır.



SİZ NAKLEDİN
BİZ GÜVENCE

ALTINA ALALIM!



Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortası 
Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza
sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine 
veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.



Havacılık Sigortaları
Gövde Sigortaları 

Gövde sigortaları, sigorta konusu hava taşıtlarının uçuşları 
sırasında veya yerde hareket esnasında (taksi hali) veya 
dururken bir kaza sonucunda maruz kalacakları her türlü ziya 

ve hasarları güvence altına alır.

Pilot Lisans Kaybı 

Lisans belgesine sahip bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel 
bir yaralanma veya hastalık sonucu lisansını kaybetme riski ile 

karşılaşması durumunda güvence sağlayan bir teminattır.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortası 

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden
olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü 

şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat 
taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında 

maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen 
hukuki sorumluluk da, yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına 

alınmaktadır.



Denizcilik Sigortaları
Şirketimiz denizcilik sektöründe her türlü deniz aracının 
deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara 
karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının 
inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi 
muhtemel hasarlar da tekne sigortaları kapsamında 
değerlendirilmektedir.

 Gemi İnşa Sigortası
 Tekne ve Makine Sigortası
 Tekne Kira Kaybı Sigortası
 Gezinti Teknesi, Yat Sigortası
 Balıkçı Tekneleri Sigortası
 Liman Riskleri Sigortası

Yat Sigortaları
İstanbul Sigorta’nın tekne sigortası ile sadece tekneniz 
değil; makine, teknenin botları, aygıtları ve
donanımları da güvence altına alabilirsiniz. 

Özel veya Ticari, Motor Yat veya Yelkenli, ayrımı 
yapmaksızın yatlarınızı, üzerinde bulunan tüm aksamı 
ve mürettebatı ile birlikte en geniş kapsamla  teminat 
altına almanızı sağlayabiliriz.



DENİZDE ÖZGÜR,
KARADA GÜVENDE 
OLMANIZ İÇİN…



GELECEĞİ
SORUMLULUKLA
ŞEKİLLENDİRMEK!



Sorumluluk Sigortaları

İSTANBUL SİGORTA sorumluluklarınızın size  getirebileceği 
maddi zararları asgariye indirerek sunduğu sorumluluk 
sigortaları ile her zaman sizin yanınızda.

 Kiracı Sorumluluğu
 Komşuluk Sorumluluğu

 Mal Sahibi Sorumluluğu
 İşveren Sorumluluğu

 3. Şahıs Sorumluluğu
 Tanirhane Sorumluluğu

 Otopark, Garaj, Galeri Soumluluğu
 Lokanta Sorumluluğu

 Lift Sorumluluğu
 Kreş, Anaokulu ve Okul Sorumluluğu

 Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk
 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

İSTANBUL SİGORTA, hukuken zorunlu tutulan sorumluluk 
sigortalarının dışında isteğe bağlı olarak da seçebileceğiniz 
sorumluluk sigortası ürünleri sunmaktadır. 



Risk Yönetimi ve Danışmanlığı
 Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
 En uygun sigorta içeriğinin belirlenmesi
 Sigorta satın alma maliyetlerinin analizi
 Hasar danışmanlığı

Mühendislik Sigortaları
Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik 
Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence 
sunmaktadır.

Aşağıda yer alan konularda geniş yelpazede sunduğumuz çözümlerimizi sıralayabiliriz;

 İnşaat All Risks Sigortası
 Montaj (All Risks) Sigortası
 Makina kırılması Sigortası
 Elektronik Cihaz Sigortası



İnşaat Sigortaları

 İnşaat ve Montaj Tüm Riskler Sigortası
 3. Şahıs ve Ürün Mali Mesuliyet Sigortası

 İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
 Yönetici Sorumluluk Sigortası

 Mesleki Mesuliyet Sigortası
 Politik Riskler Sigortası

İnşaat projesi dünyanın neresinde olursa olsun ülkenin 
önde gelen ve en büyük inşaat firmalarına hizmet veren 
bir broker olarak sorunsuz ve efektif çalışan sigorta 
plasmanlarını yapabilecek kabiliyette olduğumuzdan 
eminiz. Bayındırlık işleri, özel ve kurumsal girişimler ve 
imtiyazlı projeler konusundaki tecrübemiz ve birikimimizle 
rahatlıkla en uygun çözüme ulaşabilmekteyiz.



Tarım Sigortaları
TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera 
Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları 
Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası yapılmaktadır.

İstanbul Sigorta; ayrıcalığı ile yararlanabileceğiniz tarım
sigortaları;

 Bitkisel Ürün Sigortası
 Hayvan Hayat Sigortası
 Kümes Hayvanları Sigortası
 Sera Sigortası
 Su Ürünleri Sigortası

EMEĞİNİZİN  
  GÜVENCESİ



Hayvan Hayat Sigortaları
Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızın beklenmedik sebeplerle 
zarar görmesini elbette istemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız 
halinde “keşke” dememeniz için size bir önerimiz var; Hayvan Hayat 
Sigortaları!

Hayvancılık yatırımlarınız
bizimle güvende.



Sanat Sigortaları
Medya ve Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firma ve kuruluşların karşı karşıya bulundukları tehlikeleri 
azaltmak için risk ve sigorta çözümleri sunarız. Bu uygulamalar ile alanındaki firma ve kuruluşların, 
film, prodüksiyon, festival, konser, müzik prodüksiyon ve dağıtımı, özel davet, yayım ve reklam amaçlı 
promosyonların doğasında bulunan riskler ile baş etmesine yardım ederiz.

Aşağıda yer alan konularda geniş yelpazede sunduğumuz çözümlerimizi
sıralayabiliriz;

 Film ve Prodüksiyon Sigortaları
 Canlı Gösterilerim, Tiyatro Sigortaları
 Prodüktörler ve dağıtımcılar
 Müzik Festivalleri, Konserler ve Turları
 Işık ve Ses sistemleri hizmetleri dahil olmak üzere kiralama firmaları
 Konser salonları, amfi tiyatrolar ve arenalar
 Fuarlar



Film ve Prodüksiyon 
Sigortası

 
 Film Sigortası Teminatları

 Sanatçı Kaybı
 Negatifler

 Film Ekipmanları / Kameralar
 Sahne Donanımı / Dekor / Kostüm

 Prodüksiyon Nakit Kasası
 Ekstra Masraflar (ekipman kaybı / hasarı)

 Film Sorumluluk (Üçüncü Şahıslar)
 Sigortalanabilen riskler için paket oluşturulması

İstanbul Sigorta’nın sunduğu ayrıcalıklar;



Turizm ve Seyahat
Sigortaları

  Vefat eden sigortalının nakli 
  Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı.
  Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
  Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna    

seyahati veya nakli

Sigortanın Süresi ;

 Yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından 
çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz 
sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer.

 Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin 
başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

İSTANBUL SİGORTA, turizm ve otelcilik sektörüne 
risk ve sigorta konularında verdiği hizmetlerde lider 
konumdadır. Her bir müşterimiz için özel olarak 
geliştirdiğimiz risk yönetimi çözümleri ile kuruluşun 
performansı, verimliliği ve karlılığının artmasını sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası; 

Bireyleri ve kurumları seyahatleri esnasında karşılaşa-
bilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan sigorta branşıdır. 
Bu sigorta, aynı zamanda Schengen anlaşmasına dahil olan 
ülkelere girişte vize için zorunlu olarak talep edilen teminatları 
tam anlamıyla karşılamaktadır. 







Enerji Sigortaları
İSTANBUL SİGORTA elektrik üretim santrallerine 
özel risk danışmanlığı hizmetleri sunar. Bu hizmetler 
kapsamında doğal gaz veya kömür ile çalışan termik 
santraller, rüzgar santralleri, hidroelektrik santralleri, 
güneş santralleri, bağımsız elektrik üreticileri ve 
otoprodüktörlerin montaj ve operasyon safhaları ile 
ilgili risk yönetimi çözümleri yer alır.

 Doğal Gaz Çevrim Santralleri
 Termik Santraller

 Güneş Enerjisi Santralleri [ GES ]
 Boru Hattı Depolama Tesisleri

 Rüzgar Enerjisi Santralleri [ RES ]
 Petrol Üretim Tesisleri

 Hidroelektrik Enerjisi Santralleri [ HES ]
 Rafineri İşleme Tesisleri

 Jeotermal Enerji Santralleri
 Bio-Termal Enerji Tesisleri

İstanbul Sigorta ayrıcalığı ile yararlanabileceğiniz
enerji sigortaları;



ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİ
İSTANBUL SİGORTA 
İLE GÜVENCE ALTINDA



Hiç düşündünüz mü?
    
Birgün başınıza kötü bir kaza gelirse, çocuklarınız eğitimlerine nasıl devam eder? 
Çocuğunuzun eğitimi, onun tüm geleceğini etkileyecek en önemli süreçtir. Bu 
süreçte yaşayabileceğiniz beklenmeyen olumsuzluklara karşı onların eğitimlerini 
Eğitim Sigortası ile güvence altına alıyoruz. Size, çocuğunuz kaç yaşında olursa 
olsun, arzuladığınız düzeyde eğitim alması için özel bir imkan sunuyoruz.

Eğitim Sigortasının Avantajları Neler? 

 18 ila 69 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Eğitim Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz. 

 Sigorta süresi 1 yıldır ve her yıl yenileyebilirsiniz.

 Eğitim Sigortası, yaşam kaybı teminatını içerir. 

 Teminat tutarını, sigorta başlangıç tarihinde beklenti ve tercihlerinize göre 
belirlersiniz.

 Yaşam kaybı durumunda, başlangıçta belirlediğiniz 3 aylık ya da yıllık gelir tutarını, 
gelir alma süresince lehtar olarak belirlediğiniz çocuğunuza veya vasisine öderiz.

 Gelir alma süresini, 1 ila 20 yıl arası belirleyebilirsiniz.

Eğitim Sigortası



ÇOKLU TEKLİF MODÜLÜ İLE;
EN İYİ FIRSAT EN UYGUN
POLİÇE GARANTİSİ!

SİZCE SİGORTA
YAPTIRILMASI
GEREKEN
EN ÖNEMLİ ŞEY
NEDİR? 

EVİNİZ Mİ ?

İŞİNİZ Mİ ?

SAĞLIĞINIZ MI?



GENEL MÜDÜRLÜK

Tel
Fax

: 0212 6 444 222
: 0212 6 444 223

info@istanbulsigorta.com
www.istanbulsigorta.com

My Office 212 Residence Taşocağı Cd. Mahmutbey Mh.
No: 3 B Blok Kat: 21 Güneşli Bağcılar İstanbul

Müşteri Hizmetleri
444 63 30

mailto:info@istanbulsigorta.com
http://www.istanbulsigorta.com/
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www.istanbulsigorta.com

facebook.com/istanbulsigorta

twitter.com/istanbulsigorta

instagram.com/istanbulsigorta

linkedin.com/company/istanbulsigorta

444 63 30

http://www.istanbulsigorta.com/
http://facebook.com/istanbulsigorta
http://twitter.com/istanbulsigorta
http://instagram.com/istanbulsigorta
http://linkedin.com/company/istanbulsigorta

