Armatörler için Sabit
Primli P&I Sigortası
ANA ÖZELLİKLER
London Club’ın sabit
primli P&I sigorta
ürününden küçük ve
orta boy gemileriniz için
yararlanabilirsiniz.
Geniş kapsamlı bu sigorta
ürünümüzü, uzman ve
kaliteli hizmet desteği ile
sunmaktayız.

SİGORTALAMA
Sabit primli sigorta ürünümüz,
offshore sektöründe çalışanları da
kapsayacak şekilde, küçük ve orta
boy gemilere yöneliktir. P&I risklerine
karşı kapsamlı bir sigorta teminatına
gerek duyan, ancak mutual sistemin
sağladığı yüksek teminat limitlerine
ihtiyacı olmayan Armatörler için
düzenlenmiştir.
KORUMA
Her türlü P&I riskine karşı sigorta
teminatı sağlamaktayız. Uzun
yıllara dayalı istikrarlı kurallarımız
London Club’ın P&I sektöründeki
geçmişini yansıtmaktadır. USD
500 milyon’u aşmamak kaydı
ile esnek limitler ve değişken
muafiyetler ile sizlerin ihtiyaçlarına
göre uyarlanabilmektedir. İhtiyaç
halinde Harp Riski temimatı
eklenebilmektedir.
ESNEKLİK
Standart P&I riskleri kapsamına
ek olarak, ağır yük, kira ve ikmal
sözleşmelerinden kaynaklanan;
gemiler tarama, inşa, montaj, ve
bakım çalışmaları gibi uzmanlık
gerektiren alanlarda kullanılırken
ortaya çıkan, ve/veya standart P&I
kapsamında olmayan faaliyetlerden
doğan yükümlülükleri kapsamaya
yönelik genişletilmiş teminat
paketleri sunabiliriz. Amacımız
sizlere, işletme ve sözleşme
ihtiyaçlarınıza uygun sabit primli
sigorta sağlamaktır.

TEMİNAT
Dünyanın önde gelen P&I
Klüplerinden biriyiz ve 150 senedir
dünyanın çeşitli yerlerindeki
Armatörler için her türlü P&I
risklerine karşı sigorta sunmaktayız.
P&I SERVİSİ
Londra, Hong Kong ve Yunanistan’da
bulunan uzman ekiplerimiz ve
uluslararası ağımızda bulunan P&I
muhabirlerimiz aracılığıyla, hızlı ve
pratik destek ve tavsiyeler
sunmaktayız.
FD&D SİGORTA
FD&D sigortası hizmeti de
sunmaktayız – Klübümüzün çeşitli
ofislerinde bulunan deneyimli
avukatlarımız sayesinde bu alanda da
hızlı ve etkin tavsiyeler sunmaktayız.
HASAR ÖNLEM DESTEĞİ
Düzenli olarak yayımladığımız
StopLoss bültenini Uyarı
programlarımızla takviye etmekteyiz.
Buna ek olarak, dünyanın çeşitli
yerlerindeki Armatörlerden aldığımız
görüşler doğrultusunda P&I
seminerleri düzenlemekteyiz.

London P&I Club
ile Çalışmak

Hakkımızda
London P&I Club dünyanın önde
gelen P&I sigortacılarındandır;
dünyanın çeşitli yerlerindeki
Armatörler ve Kiracılar için P&I,
FD&D ve Savaş Riskleri sigortaları
sunmaktadır. Klübümüze bağlı
toplam tonaj 50m gt üzerindedir.
P&I Hizmetleri ve Desteği
Londra, Hong Kong ve Yunanistan’da
hasardan ve riziko kabülünden
sorumlu departmanlarımız ve sigorta
kaynaklarımız mevcuttur.
Ekiplerimiz ticaret, hukuk,
gemicilik ve diğer ilgili alanlardan
seçilmiştir. Tecrübemiz ve uzman
teknik bilgi birikimimiz sayesinde
tarafımıza yöneltilen soruları ve
hasar taleplerini gerektiği şekilde
değerlendirerek etkin bir hizmet
verebilmekteyiz. Klübümüz ve
ekiplerimizle ilgili daha detaylı bilgileri
www.londonpandi.com adresinde
bulabilirsiniz.

Hukuki Espertiz/FD&D
Hızlı ve pratik hukuki tavsiyelerin
Armatörler için öneminin
bilincindeyiz ve hedefimiz FD&D
alanında birinci sınıf destek ve
hizmet sunmaktır.
Üç şubemizde toplam 20den fazla
kadrolu avukatlarımızdan oluşan
güçlü hukuk ekibimize, İngiliz
avukatları ve farklı ülkelerden uzman
avukatlar da dahildir.
Hızlı ve net bilirkişi tavsiyelerimizle
en faydalı FD&D hizmetini almanızı
sağlamaktayız.
Bazı durumlarda dışardan avukat
desteği gerekli olabilir ve bu gereklilik
oluştuğunda dünyanın çeşitli
yerlerindeki deniz hukukunda uzman
avukat şirketleriyle birlikte çok verimli
bir şekilde çalışabilmekteyiz.

İletişim
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fazla bilgi için Brokeriniz aracılığı ile London Club
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