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Sigortall Ya$am ve Emeklilik Dergisi

Araclnizi kaza ve hlrslzhk risklerine kar~1kasko ile guvence altlna
alarak, oiasl maddi kaYlplannlzl en aza indirebilirsiniz. 18> 27
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Aksesuarlarl sigortaclnlza mutlaka haber verin
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri MU~teri
Temsilcisi MUdUrU Demet Kulakslz: Kasko
sigortasl satin ahrken sigorta ~irketi ile
birlikte sigorta araCIS1n1nsel;:imine dikkat
edilmeli. Sigorta ~irketinin servis agl, hasar
yonetim sUrel;:leri ve finansal gUcU tinem
ta~lrken sigorta araCIS1n1nmesleki deneyimi,
mU~teriye olan ilgisi, ula~llabilir olmasl ve
teknolojisi onemli sel;:im konularl araslnda yer
ahyor.
Polil;:enin il;:erdigi teminatlar i1eprimlerin
dengeli olmasl diger onemli konu. Sigorta
tUketicilerinin ilk dikkat ettikleri konu satin
allnan UrUnUnprimi. Kasko sigorta polil;:esi
primi polil;:e ile satin allnan her bir ek teminat
ile degi~iyor. Bu sebeple tUketiciler
aral;:larlnda varsa ozel durumlarl da goz
onUne alarak ihtiyal;:larlnl dogru belirleyerek dogru polil;:eyi
satin almaya ozen gostermelidirler. Genel ~artlarln,
sigortahnln ihtiyaclna gore ozel ~art ve ek teminatlar ile
destekleniyor olmasl sigortahlarln dikkat edecegi konular
araslnda. Kasko sigorta polil;:e ile satin ahnabilen Ferdi
Kaza, ihtiyari Mali Mesuliyet ve il;:eriginde yer alan manevi
tazminat teminatlnln dahil olup olmadlgl ve bu teminatlar
kar~lhglnda primlendirmenin nasll yaplldlgl kontrol edilmeli.
Bu teminatlarln prime '.'-okbUyUk etkisi bulunmamaslna
kar~1n sigortahlar il;:in bUyUk bir gUvence oldugu

unutulmamah. '0' km ahnml~ bir aral;:ta yeni
deger/eskisi verine yenisi isimler ile anllan
teminatln mutlaka olmasl gerekir. Eksik
teminatlar ile dU~Uk maliyet sunan polil;:e iyi
polil;:e anlamlna gelmez. Aracln km'sine gore
sigortahnln hak ve menfaatlerini tam koruma
altlna alan sigorta teminatlarl bulunur. '0' km
allnan aral;:larda aral;: bedelinin kampanyah
ah~ bedeli Uzerinden degil kampanyaslz
anahtar teslim Uzerinden hesaplanarak
polil;:e teminatlna ahnmasl gerekir.
Sigortalanacak aral;:ta standart olmayan
aksesuarlarln i1aveedildigi durumlarda
sigortahnln acentesine bu bilgileri tam ve
eksiksiz bildirmesi gerekir. Eklenen her bir
aksesuar polil;:e teminatlarlnln temin edecegi
~ekilde sigorta kapsamlna ahnmasl gerekir.

ilave edilecek aksesuarlarln i~levine, markaslna, model ve
bedeline gore polil;:e primine etkisi farkhhk gosterir.
TUketicilerin polil;:e primini artlrmamasl il;:in sigortacllarlna
belirtmedikleri ilaveler hasar anlnda magduriyete
donU~ebilir. Bunun onUne gel;:ebilmek il;:in sigortahlarln,
aral;:larlna sonradan i1aveedilen her bir aksesuarln polil;:ede
belirtilmesi, polil;:e sUresi il;:inde degi~iklik olmasl
durumlarlnda zeyil i1esigortacllarlndan talep etmeleri
gerekir. Belirli ya~ sonrasl aral;: gruplarl kasko sigorta
polil;:esi konusu dl~lnda kalabilir.

Vatanda~ kasko sigortalarl hakklnda ne du~unuyor?

Araba ahrsam ilk i~
kasko yaptlrmak olacak

irfan Klrca - 23 - ogrenci:
Arabalara kar~1 ozel bir ilgim var.
Ozellikle spor arabalar ilgi alanlma
giriyor. Ancak pahah olduklarl il;:in,
herhangi bir hasar durumunda,
odenmesi gereken parl;:a
masraflarl da oldukl;:a fazla
oluyor. Bu yUzden ileride hayalimi
gerl;:ekle~tirip spor bir araba
ahrsam, ilk yapacaglm ~ey

kaskosunu yaptlrmak olacak.

Kasko yaptlrlrsanlz
i~inizrahat eder

HUseyin Yllmaz - 28 - satl~ temsilcisi:
Araba sahibi insanlar il;:in kasko l;:ok gerekli
bir sigorta. Hele ki kalabahk ~ehirlerde
ya~lyorsanlZ, arabanlz daha fazla risk
altlnda bulunuyor. Meydana gelebilecek
tUm riskleri ve sonraslndaki masraflarl
dU~Unerek, kesinlikle arabanlza kasko
yaptlrmahslnlz. Boylece hasar durumunda
il;:iniz bir parl;:a da olsa rahat eder.

Arabam benim i~in
~ok ~ey ifade ediyor

Haci Karabudak - 26 - i~letmeci:
Her gUn i~yerine arabayla giden bir
ki~iyim. a yUzden arabam benim il;:in l;:ok
~ey ifade ediyor. Ancak ya~adlglm
trafik sorununu goz onUnde
bulundurdugumda, birl;:ok riskle kar~1
kar~lya oldugumu fark ediyorum. Bunu
dU~UndUgUmil;:in, kal;: senedir dUzenli
olarak araclmln kaskosunu
yaptlrlyorum.

Ba~kaslnlnverdigi
zarar da kar~llanlyor
Yasin GUlel;:- 27 - ~ofor:
Uzun yillardir taksi ~oforlUgU yaplyorum ve sonul;:ta

kullandlglm araba bana emanet. Durum
boyle olunca da, araba konusunda daha
titiz davranmak gerekiyor. a yUzden
arabanln kaskosunun olmasl, benim il;:imi
rahatlatlyor. Sizden kaynaklanan bir olay
ya~anmasa bile, ba~kaslnln hatasl
yUzUnden arabanlzln gorecegi zarar,
kaskonuz taraflndan odeniyor.
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UNO ve Evrim'den nakliyat
sektorune "ozel" urunler
Evrim SigortacI11kile UND, ta~lmaclhk sektorunun ihtiya<;lanna yonelik UND
uyelerine ozel olarak hazulanan UND Ferdi Kaza poli<;esininve Ye~ilKart
kampanyaslllln sozle~melerini imzaladl.
ULUSLARARASI Nakliyeciler Dernegi
(UND) ve Evrim Sigorta'nlll 2009 ytlilldan
beri sliregelen iSbirligi UND Seyahat ve
UND kasko sigortalarlllill ardllldan yeni
olusturulan sigorta se<;enekleriyle devam
ediyor.

Bu isbirligi <;en;evesinde Mersin 4. Lojis-
tik ve Transport Fuan'na kattlan Evrim Si-
gortacli1k: Hizmetleri ile UND arasillda ye-
ni bir anlasma yaptldl.

Evrim Sigortacllik adllla Yonetim Kuru-
lu Baskam Ismail Hakla <;elebi, Genel Mli-
dlir Ibrahim Aydlll ve Mlisteri Temsilcisi
Mlidlirli Demet KulakslZ'1ll kattldlgl fuarda
hem slirlicliyli hem de geride blraktIgl aile
bireylerini gUvence altilla alan, Uzun Yol
Glivence Paketi olarak adlandlrtlan "UND
Ferdi Kaza" poli<;esive Yesil Kart kampan-
yasl tamttlarak sozlesmeler irnzalandl.

Yeni lirlinle in sozlesmelerini ise UND
Baskam Ruhi Engin Ozmen ve Evrim Si-
gortaclhk Yonetim Kurulu Baskam Ismail
HakkJ <;elebi imzaladl.

Evrim SigortacliIk'a nakliyat sektbrline
ve Uluslararasl Nakliyeciler Dernegi'ne
ozel gelistirdikleri <;ozlimleri i<;in tesekklir
eden Ruhi Engin Ozmen, "11kolarak kasko
poli<;eleriyle ilgili yaprrus oldugumuz UND
Kasko, ara<;lann pert olma durumunda
ylizde yliz hasann tamamml odemesi ile bli-
ylik bir kolayhk sagladl. Bu teminat firma-
[ar i<;inbliylik bir avantaj. lkinci olarak da
Evrim SigortacllIk Hizmetlerine sofbrler

adllla bir tesekklir etmemiz gerekiyor. Yap-
mlS olduklan <;okkapsamlJ sigorta poli<;esi
Uzun Yol Glivence Paketi (UND Ferdi
Kaza) ile sofbrlerin hastaltklan dahil yara-
lanmalan, sakatlanmalan, ara<;tan dlisme-
leri karSlltglllda is goremezlik durumunda
ailelerinin ge<;imini saglayacak maddi im-
kam saglayan bir poli<;eyarattIklan i<;inde
tesekklirlerimizi sunuyoruz kendilerine.
Yesil kart poli<;elerinde kredi kartilla 10
taksit kampanyalan ise <;okolumlu bir ge-
lisme. Imkan varsa bunu bir yIlt tamamla-
madan odeme irnkam yaratIrlarsa sektor
i<;inbiraz daha hayuh olur diye dliSlinliyo-
rum" dedi.

poli~elerimizi terzi
titizligi ile olu~urduk
Ismail Hakla <;elebi ise nakliyat sekto-

Yeni polh;eler hangi avantajlarl saghyor?
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri
nakliyat ve lojistik sektorune
ozel geli~tirdikleri polic;elerle
gerc;ek c;ozumler sunmaya
devam ediyor. Uzun vol guvence paketi
hem surucuye hem de geride blraktlgl
ailesine tam guvence sunuyor. 365 gun
24 sa at turn dunyada gec;erli olan

polic;e asistans hizmetleri ile
sigortahslOln yanmda oluyor.
Evrim Sigortaclilk
Hizmetleri, Ye~i1 Kart

polic;elerinde ise kredi kartlna 10 taksit
imkaOl sunuyor. Taksitler polic;enin
duzenlendigi gunku kurdan ve TL olarak
odeniyor.

#!!!!!!!:. evrim sigortaClbk..,--

rline gen;ek <;ozlimler sunmaYI slirdiire-
ceklerini belirtti. <;elebi, "Riskler i<;eren
nakliyat sektoriinde sigortanlll onemi tar-
tlsIimaz. Burada biz sigortacIiara diisen
en onemli gorey, nakliyat sektoriiniin
risklerini dogru tespit etmek ve bunlara
en genis teminat ve en uygun poli<;eleri
liretmek. Evrim Sigortaclltk Hizmetleri
olarak bizim odaklandlglmlz sektbrlerin
baSlllda nakliyat ve lojistik sektorii geli-
yor. Bugiine kadar Evrim Sigorta'clhk
Hizmetleri olarak UND ile bir<;ok proje
gelistirdik. Evrim Sigortaclltk Hizmetleri,
nakliyat ve lojistik sektorli i<;in bir terzi
dlislincesinde bir mlihendis titizliligi ile
poli<;eler liretti. Nakliyecilere ozel ve ger-
<;ek <;oziimler iiretmeye devam edecegiz"
diye konustu.

Evrim SigortacllJk
standlna bi.iyOkilgi
AgulIkll katIluncl profilini karayolu taSI-

macllan, ii<;linclive dordlincii parti lojistik
sirketleri, sigorta ve finans kurumlanlllll
olusturdugu fuarda Evrim SigortactlIk Hiz-
metleri standI biiylik ilgi gordli. StandI
Mersin Ticaret Odasl Baskam Serafettin
Asut, Mersin Bliyliksehir Belediye Baskam
Macit Ozcan Mersin.Valisi Vekili Mehmet
<;ubuktar da ziyaret etti.


