
 

 

 

İşveren 

Sorumluluk 

Üçüncü Şahıs ve 

Ürün Sorumluluk  
 

Hatalar ve  

İhmaller 

Klinik Araştırmalar Yasal  

Masraflar 

 
Yaşam bilimleri sektörü için özel 
çalışan sigortacılar 

 

Müşteri ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilebilen 

esnek poliçe teklifleri 

 

Ödüllü hasar talebi yönetimi 

 

Çok uluslu faaliyetler 

 

Yaşam bilimleri sektörüne özel 
risk mühendisliği uzmanlarının 
olduğu tek sigorta şirketi 

40+
 

YIL 

Yaşam bilimleri alanındaki riskleri 
sigortalamada 40 yılı aşkın 
deneyim 

 

 
Klinik araştırma sigorta sertifikası 

  

 
Yaşam Bilimleri şirketleri  
için sorumluluk sigortası 

Yaşam Bilimleri ve medikal riskler sigortası, yaşam bilimleri şirketleri için, bu sektörün 
kendine özgü ihtiyaçları için sigorta uzmanları tarafından geliştirilen, çeşitli hizmet ve 
teminatlar sunan bir sigorta çözümüdür. 

Yaşam bilimleri şirketleri, sürekli değişen, karmaşık ve çok sayıda düzenlemeye tabi bir 
sektörde faaliyet gösteriyorlar. Bu koşullar altında, bazen fark edilmesi aylar hatta yıllar 
süren bir sorun, hasar taleplerine neden olabilir.  

Chubb kuruma özel ihtiyaçlara yönelik poliçe teminatları ve hizmetlerden oluşan 
benzersiz çözümleriyle, yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren işletmelere, söz 
konusu taleplerin nasıl yönetileceği konusunda destek olur. 

Yaşam bilimleri şirketlerine yönelik Sorumluluk Sigortası, yerel ve çok uluslu teminatlar sunuyor 

Yaşam bilimleri şirketleri neden Chubb'ı seçmeli? 



 

 

 

 

Sektör de Uzman 
Tüm sigorta sürecini yönetmek uzmanlık gerektirir. Yaşam bilimlerinde uzmanlaşmış risk mühendisleri, 
bilgilendirilmiş olur formundaki ifadeler, biyolojik tehlikeye maruz kalabilecek çalışanların güvenliği ve uygun 
üretim ve kontrol süreçleri ile ilgili kılavuzluk yapabilir. 

 

Özelleştirilmiş Sigorta 
Tüm sigorta poliçeleri aynı değil! Standart sektör poliçeleri, şirketin kendine özgü ihtiyaçları için 
tasarlanmadıkları veya daha rekabetçi bir fiyat sundukları için kritik riskleri kapsam dışı bırakabilir. Chubb, 
bir işletmenin en uygun sigorta korumasına sahip olmasını sağlayacak özel poliçeler sunar. 

 

Global Ağ 
Birçok şirketin büyümek istediğini biliyoruz, ancak bu beraberinde çok sayıda yeni ve karmaşık risk de getirebilir. 
Chubb, işletmeleri desteklemek için, dünya çapında ve zorlu pazarlarda faaliyet gösteren müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış bir Çok Uluslu Sigorta Programı sunuyor. 

 

Hasar Hizmeti 
Chubb’da, yalnızca yaşam bilimleri alanındaki hasar taleplerini yöneten uzmanlardan oluşan özel bir yaşam 
bilimleri hasar talebi birimi mevcut. Karmaşık hasarları yönetme konusundaki deneyimimiz ile 
sigortalılarımıza yurtiçinde ve yurtdışında doğru uzmanları seçme ve talepleri yönetme konusunda destek 
oluyoruz. 

 

Risk Mühendisliği 
Chubb, yalnızca sigorta hizmeti sağlamaz, riskleri azaltmak için de sizinle birlikte çalışır. Yaşam bilimlerinde 
uzman risk mühendislerimiz, risklerin belirlenmesine yardımcı olmak için risk yönetimi kontrollerini, emsal 
grup şirketleri ile karşılaştırabilir ve riskleri azaltacak yenilikçi çözümler önerebiliriz. 

Şirketinizle büyüyen esnek kapsam 

Kuruluşta veya 
Erken Dönemde İster biyoteknoloji şirketi ister 

tıbbi cihaz üreticisi veya sağlık 
hizmeti veren bir kuruluş olsun, 
tüm yaşam bilimleri şirketlerine 
yaklaşımımız aynı: 

• Sözleşme esası klozu, garanti 
veya ön koşul uygulanmaz 

• Poliçe akdi sorumluluğa dayalı 

• Hasar talep esasına dayalı 
poliçe 

Şirket büyüdükçe, poliçeler, 
şirketin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilip karşılaşılan risklere 
göre esnek teminatlarla 
düzenlenebilir. Yandaki şemada, 
bir şirketin ürün geliştirme 
sürecinin çeşitli aşamalarında 
sunduğumuz temel teminatlardan 
bazıları yer alıyor. 

• Ürün sorumluluk ve 

sağlık hizmeti veren 

kuruluşlar için üçüncü 

şahıs sorumluluk 

• Ürün geri çağırma 

teminatı  

• İhtiyaca özel ek 

teminatlar  

• Bedensel zararlar ve 

finansal kayıplara  

• karşı koruma 

 

• Ar-Ge 
faaliyetleri 
teminatı  

• İşveren 
sorumluluğu  

• Üçüncü Şahıs 
sorumluluk 

Hizmet Şirketleri 
Üreticiler, distribütörler ve 

araştırmacılar 
• Hatalar ve İhmaller, 
Yasal Sorumluluk 
• Ürünler ve Sağlık 
Hizmetleri 

Onay veya Ürün 
Tedariki 

Klinik Öncesi 

• İnsanlarla yürütülen klinik 

araştırmalar  

• Klinik araştırma 

poliçesi/sertifikası 

• Araştırmaya katılan 

gönüllülerin öne 

sürebileceği tazminat 

taleplerine karşı koruma  

 

• Proaktif, uzman 

risk kontrolü 

hizmetleri  

• Ar-Ge faaliyetleri  

• İşveren 

sorumluluk 

• Üçüncü şahıs 

sorumluluk 

İnsanlarla 
Yürütülen Klinik 

Araştırmalar 

Neden Chubb? 

chubb.com 
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