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Sigortall Ya!?amve Emeklilik Dergisi

Van depremi ile birlikte Zorunlu oeprem Sigortasl, bir kez daha akillara geldi. Olkemizde
13milyon konut sigorta kapsamlnda olmaslna ragmen 3,5 milyonu sigortall. 4 > 24



'"$EMSiVE I MEMNUN SiGORTAU

Sigorta ~irketleri
bize cesaret veriyor
Sigortada zihinsel bir devrim ya~andlglnl belirten Rentrans Uluslararasl
Ta~lmaclhk'm Muhasebe Miidiirii Salih Cizmeci, "Sigorta ~irketleri sunduklan
hizmetlerle bizleri cesaretlendiriyor" diye konu~tu.

OZEL sigortalar konusunda artlk bir
devrim ya~andlgllll belirten Rentrans
UluslararaSI Ta~lmaClhk'm Muhasebe
Miidiirii Salih Cizmeci, sigorta bilincinin
de Tiirkiye'de yeni yeni oturmaya ba~la-
dlgml soyledi.
Cizmeci, "Artik bizler riskimizi reka-

betc;i ortamda giivenilir sigorta ~irketle-
rine rahathkla satabiliyoruz. Ozel sigorta
~irketleri sunduklan hizmetlerle bizleri
cesaretlendiriyorlar" dedi.
"Ticari maIm iiretilmesi, nakli, satI~l,

tiiketilmesi gibi biitiin a~amalan ayn ay-
n sigorta ettiriIebiIir risklerle dolu" ~ek-
linde konu~an Cizmeci, tiiccariann an-
cak bu risklerden annabildigi siirece
giic;liive emin adimlarla yiiriiyebilecegi-
ni dile getirdi.
Ticarette endi~enin yer aimadlgmi be-

Iirten Cizmeci neden sigortaya ihtiyac;
duyuldugunu ~usozlerle aC;lkladl:"Bizier
i~imize odaklanmahYlz. Korku ic;inde
iiretim, nakIiye, satI~,
tiiketim gibi faaliyet-
Ier gerc;ekle~emez.1~-
te tam sigorta yaptIr-
ma ihtiyacml bu nok-
tada hissettik."

Fiyat tek ba~lnayeterli degil
Sigorta yaptmrken fiyatm tek ba~ma

yeterli olmadlgml ifade eden Cizmeci,
"Sigortaclmlzm bize sundugu polic;enin
doluluk orallllll degerlendirmemiz gere-
kir. Yiizde 100 koruma sagiayan bir poli-
c;e tercih ediImeIi" dedi. Bunun yanmda
polic;eyi sunan ~irketin mii~teri memnu-
niyet hedefinin de onemii oidugunu soz-
lerine ekleyen Cizmeci, "Acentenin ha-
sar servisleri, anIa~mah servisier ve bir-
c;oketken sigorta satin ahrken degerlen-
dirilmesi gereken kriterler" ~eklinde ko-
nu~tu.
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Teknik hiz-
metlerin dl~m-

da ki~iselolarak giiIeryiizve giizel bir iIe-
ti~im beklediklerini de ekleyen Cizmeci,
"Hasar sonrasmda "Gec;mi~olsun, dert
etmeyin hasanlllz halloldu" denmesi si-
gorta ~irketi ve acente sec;imimizde
onem verdigimiz ~eyler arasmda. Katet-
tigimiz her kilometrede yalllmlZda oldu-
gunu hissetmek istiyoruz. Malum istek-
ler sllllrslzdlr, gelecekte artarak devam
eder" dedi.

sigortaci risk tahmini iiretmeli
Hizmet aldlgl acentesinden memnuni-

yetini dile getiren Cizmeci, "Evrim Si-
gortaclhk bizim faaIiyetlerimizin farkm-
da, sektoriimiizii c;okiyi bilen bir acente.

Bizim risklerimizin degi~imierini siirekli
inceler, polic;elerimizi degi~im kar~lsmda
siirekli zinde ve dolu tutar" diye konu~tu.
Bir sigortacmm tam amen ezberlenmi~

riskleri sigorta etmemesi gerektigini dii-
~iinen Cizmeci, "VaslflanmlZa uygun si-
gorta ~irketi ve sigortaCl ile c;ah~manm
getirdigi huzur ve giivenle kendimizi ra-
hat hissediyoruz" dedi. Hasar olu~umun-
da, "zarar ettik mantlgl"llln kendilerinde
bulunmadlgmi soyleyen Cizmeci, "Hasar
miktan ne olursa olsun sigorta ~irketi-
miz, bizim hasanmlZl eksiksiz ve zama-
lllnda odiiyor. Evrim Sigorta, firma sahi-
bi, mii~teri temsilcisi, hasar servisi so-
rumlusu ve c;ah~anian hasann telafisinde
koordineli ve hlZh ~ekiide c;ah~arak so-
runIanmlzl c;oziiyor" dedi.


