HAKKINDA❚

Sevdiğiniz her şey
güvence altında
Baksaş Sigorta 1994 yılında Türkiye’nin önemli sanayi şirketleri
arasında yer alan Bakioğlu Holding bünyesinde kurulmuştur.
Bakioğlu Holding; Ambalaj Grup Şirketleri yanında; taşımacılık, inşaat,
sigortacılık, bilişim sektörlerinde yaklaşık 1800 çalışanıyla ulusal
sermayeli bir grup olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.
1994 yılında grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla kurulan
Baksaş Sigorta, bugün A‘dan Z’ye sigortacılık hizmetleri sunmakta
ve 20 yılı aşkın süredir müşterilerine tüm branşlarda aracılık ve
danışmanlık hizmeti vermektedir.
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❚ NE D E N BA KSAŞ

❚ RİSK YÖN E TİMİ

Baksaş Sigorta; 20 yılı aşkın süredir
müşterilerine tüm branşlarda aracılık ve
danışmanlık hizmeti sunmakta; teknik ekip ve
danışmanlarıyla çalışmalarını Türkiye genelinde
yürütmektedir. Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir
kuruluşları arasında yer alan Bakioğlu Holding
bünyesinde, sektörün kurumsal ve bireysel
alanlarında hayata geçirdiği projeler ile büyük
başarılara imza atmaktadır.
Sigorta süreçlerinde, tecrübeli teknik ekibi
ve danışmanlarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını
en doğru şekilde tespit etmekte, müşteri
memnuniyetini daima ön planda tutmaktadır.
Hem bireysel, hem kurumsal müşterilerinin
sigortalanabilecek risklerini ortaya koyarak,
ayrılan bütçe doğrultusunda en kapsamlı
çalışmaları sunmaktadır. Poliçe tanziminden
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sonra sigortalılara sunduğu danışmanlık
hizmetleri ise Baksaş’ı farklılaştıran en önemli
özellikler arasında yer almaktadır. Sigortalıları,
ihtiyaçlarının ortaya çıktığı her durumda
konuya göre pratik çözümler üreteceğinden;
risk gerçekleştiğinde zarar gören rizikonun
tazmininin ve hasar tazminatlarının en kısa
sürede ödeneceğinden emin olarak Baksaş’la
çalışmayı tercih etmektedirler. Gerek poliçe
tanziminde, gerekse hasar sonrası
sunduğu hizmet ile ortaya çıkan farkındalık,
müşterilerileriyle uzun dönemli güven ilişkisinin
temelini teşkil etmektedir.

Muhtemel risklerin istenmeyen etkilerinin
optimum maliyetle minimuma indirilmesi
çalışmasıdır. İlgili mevzuatların ve gelişen
teknolojinin takip edilerek şirketinize ait mal
varlıkları, çalışanlarınıza ve üçüncü şahıslara
gelebilecek zararlar gibi risklerin sürekli olarak
değerlendirilerek kontrol altında tutulmasıdır.
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Risk yönetiminin şirketin karlılığına etkileri;
n

Belirlenmeyen risklerin azaltılması, ölçülmesi
ve transferi mümkün değildir. Belirlenmeyen
riskler, belirlenen risklere kıyasla daha büyük
oranlarda hasara neden olabilmektedir.
Bu sebeple risklerin tespit çalışması, belirli
periyotlarda düzenli olarak tekrarlanmalıdır.
n
n
n
n
n

Sigortalıların ihtiyaçlarına göre, çeyrek asırlık bilgi
ve çabanın ürünü olarak ortaya çıkan ürün ve
hizmetleri her zaman Baksaş’ı farklılaştırmaya
ve en büyük gücü olmaya devam edecektir.

Şirketin karlılığı, gelirlerin arttırılması kadar
giderlerin azaltılmasına da bağlı olduğu için,
risk yönetimi işletmelerin karlılığına doğrudan
olumlu katkıda bulunur.

n

n
n

Riskler ile ilgili yerleşim bilgileri
Bina ve tesis bilgileri
Güvenlik önlemleri
Yangın riski ve mücadele yöntemleri
Terör, fırtına ve diğer riskler
İşletmenin riskten etkilenme derecesinin
belirlenmesi
Çalışan riskleri
Sorumluluk riski
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Şirketin mutlak riskleri etkin biçimde 		
kontrol altına alındığında bunun getirdiği
güven ve iç huzuruyla, yöneticiler daha
sağlıklı kararlar verebilir ve daha önce 		
almaya çekindikleri kararları alabilirler.
İleriye yönelik yatırım kararı alındıktan 		
sonra söz konusu faaliyet ile ilgili mutlak
risklerin kontrol altına alınması mümkün
olacaktır.
Kazaların oluşmasını engelleyerek 		
meydana gelebilecek zararların etkisinin
en aza indirilmesine yardımcı olacak 		
böylece şirketin nakit akışı, bütçeleri 		
ve karlılıkları üzerinde beklenmedik ani 		
değişiklikleri ve dalgalanmaları
önleyecektir.
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❚HASAR

YÖNETİMİ

Alanında en üst düzeyde bilgi birikimine
ve tecrübeye sahip olan Baksaş Sigorta,
meydana gelen hasarlara olabilecek en kısa
sürede müdahil olarak gerek yurt içi gerekse
yurt dışı sigorta marketleriyle koordineli bir
şekilde çalışmaktadır.
Baksaş Sigorta’nın amacı; oluşan hasar
sonucunda müşterilerinin kayıplarının en kısa
sürede yerine konmasını temin ederek iş
akışının devamlılığını sağlamaktır.
n

n

n

❚PR O JE BAZ L I R İS K YÖ N ET İM İ
n

n
n
n
n

Poliçe ve Sözleşme İncelemeleri
Risk Ölçümlenmesi ve Sorumlulukların Belirlenmesi
Risk Değerlemesi
Risk Yönetimi

Sigorta meydana gelebilecek hasarlar için
satın alınır.
Baksaş Sigorta ‘Underwriter’lar ile 		
bağlantıya geçerek hasar sürecini
hızlandırır.
Hasar Yönetimi Baksaş Sigorta 		
bünyesinde hasar uzmanlarınca yürütülür,
dış kaynak kullanılmaz.
Baksaş Sigorta hasar değerlendirme,
takip ve ödemesi süreci boyunca 		
tamamen işin içinde yer alarak çözüme
ulaşır.

Baksaş sigorta: poliçesinin Baksaş Sigorta’da
olup olmadığına bakılmaksızın tüm hasarlara
bağımsız hasar danışmanlığı hizmeti
sunmaktadır.

ANALİZ ET

RİSK
YÖNETİMİ
TANIMLA
KABUL ET

DEĞERLENDİR
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❚ RİSK TE SPİTİ
❶
RİSKİ TANIMLAMA

n İşletme

genel faaliyet konusunu
belirlemek
n Faaliyet konusu çerçevesinde
riskleri belirlemek
n Tesis özelindeki riskleri
belirlemek

❹

SÜRECİN TAKİBİ
Risk önleme ve hasar
süreçlerini takip
ederek kurumlar arası
koordinasyon
sağlamak

n

❷
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
VE ANALİZİ
için riski analiz yapmak
n Riskin sonuç olasılıklarını
tayin etmek
n Sonuç / hasar ilişkisini
tespit etmek

❻

n Tesis

❚ KÜR E S E L AĞ
Baksaş, kurumsal müşterilerinin dünya
çapındaki Yangın, Sorumluluk, Mühendislik,
İnşaat, Havacılık, Ticari Alacak risklerine karşı
reasürans aşamasından poliçe aşamasına
kadar baştan sona hizmet sağlamaktadır.
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Risk tanım ve analiz
raporunu hazırlamak
n Süreç takip raporlarını
hazırlamak
n Tazminat raporlarını
hazırlamak
n

❺
TAZMİNAT

n Tazminat

sürecinde kurumlar
arası koordinasyon sağlamak
n Tazminat süreçlerini düzenli
takip etmek

DEĞERLENDİRME

Müşterileri adına ilerleyen süreçlerde
yurt içi ve yurt dışı olmak üzere hasarları
yönetmektedir. Uzmanlaşmış kadrosuyla,
farklı endüstri ve iş kollarında ihtiyaçlarını
karşılayacak en uygun sigorta çözümlerini
üretmektedir.
Bunun için; yurt içi ve gerektiğinde yurt
dışı sigorta ve reasürans piyasalarından
gerekli ürün ve şartları optimum seviyede
sağlayarak plasman oluşturmakta ve
kurumsal müşterilerine danışmanlık hizmeti ile
birlikte risklerine en uygun sigorta programını
hazırlayıp sunmaktadır.

RAPORLAMA

İYİLEŞTİRME

Kritik altyapıyı
güvence altına almak,
4 değişik aşamadan
oluşan ve gelişen
bir süreçtir.

❸
TEMİNAT TESPİTİ VE TEMİNİ

SİGORTALAMA

İhtiyaca uygun sigorta teminatlarını
tespit etmek
n Tespit edilen teminatları bir çok sigorta
şirketiyle aynı anda paylaşarak rekabet
ortamı yaratmak
n Fiyat / performans analizi
çerçevesinde riskin transferini
gerçekleştirmek
n

YÖNETME
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❚S OSYA L S O R U M LU LU K
Baksaş, Ege Orman Vakfı vasıtasıyla her yıl doğaya yeni ormanlar kazandırarak
çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.
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Raporlama
Hizmetleri

25 Yıllık
Sigortacılık
Deneyimi

Risk Yönetim
Hizmetleri

Riske Uygun
Poliçe
Genişletmeleri

Kurumsal Müşteri
Portföyü Ağırlığı

Hasar
Yönetim
Sistemi

Danışmanlık
Hizmetleri

Kurumsal
Yapısı

Hasar
Yönetimi

Yurt Dışı
Reasürörler
İle İşbirliği

Riske Özel
Teminat

Konusunda
Uzman
Eksperler İle
Çalışmak

Risk Yönetim
Hizmetleri

Her Faaliyet
Konusunda
Bilgi Birikimi

Güçlü Yapı

Tecrübeli
Personel

Baksaş Sigortacılık Aracılık Hizmetleri A.Ş.
A: AOSB 10000 Sk. No: 5 Çiğli 35620 İzmir / Türkiye
T: +90 232 376 77 88 0 (549) 823 23 78 F: +90 (232) 328 06 28
E: baksas.sigorta@bakioglu.com.tr www.baksas.com.tr
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