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$EMSiVE I HABER

Risklere kal1Jl'timur
boyu yenileme' flrsatl
Sigorta ~irketleri ilk yIlml doldurduktan sonra sigortahlanna azami iyi niyet
prensibine aykln hareket edilmedigi durumlarda risk kabul degerlendirmesi
sonucu 6mur boyunca 6zel saghk sigortasmm yenilenecegi garantisini verebilir.
OZEL saghk sigortasl sahibi olan ile yeni poli<;e satIn al-
maYl planlayan tuketicilerin, en fazla onemsedikleri ko-
nulann ba§mda "omur boyu yenileme garantisi "gelir.

Yenileme garantisi uygulamasl yapan sigorta §irketle-
rin dikkate aldlgl, bazen 1 yI! bazen 4 yI! sure ile §irketten
§irkete degi§ebilen kriterler bulunur. Temel olarak bu
kriterler on §artlar ve degerlendirme §artlan olarak ikiye
aynhr. On §artlar sigortalmm ya§l, ka<;yI!iIk sigortah oldugu, deger-
lendirme §artlan ise hasar prim oram ve onemli kronik hastaiIklar
§eklinde tammlanabilir. Sigortahlann yenileme garantisi verilip ve-

rilmeyecegi konusunda degerlendirebilmek l<;m·
oncelikle on §artlan tamamlaml§ olmasl gerekir.

Kesintisiz sigortallllk i~in...
Kesintisiz olarak belirli bir sure sigortah olma

§artI ve bu sure sonundan sigorta §irketinin belirle-
yecegi ya§tan daha ya§h olmama §artI aramr. Ke-

sintisiz sigortahhk i<;inbazen §irketler bu surenin sadece kendi si-
gorta §irketinde ge<;irdigiyillan hesaba katarken bazl §irketler diger
§irketlerde sigortaiI oldugu ytllann uzerine kendi §irketindeki sure-

Oguz: 4. yllda yenileme garantisi yaplyoruz
Anadolu Sigorta Genel Mudur
Yardimcisl Metin Oguz: Saghk
sigortalarl brani;llnda hayat boyu
yenileme garantisi, i;lirketimizde
kesintisiz olarak en az 4 yll sigortah
olan ve bu 4 Ylhn her bir ylilnda,
polic;:edeki odenen tazminatln allnan
prime oram yuzde 100'un altlnda olan
sigortahlarlmlza veriliyor. Hak
kazanamayan sigortahlarlmlz ic;:inbu
degerlendirmeyi her yll polic;:e
yenileme donemlerinde, son 4
yillarindaki tazminat/prim oranlarlna
bakarak tekrarhyoruz. $irketimiz, 18
yai;lln altlndaki c;:ocuklara ilk kez polic;:e
kapsamlna ahndlklarl gun
itibarlyla, kOi;lUlsuz olarak
hayat boyu yenileme
garantisi veriyor.
$irketimizde hayat boyu
yenileme garantisine hak
kazanmanln avantajl, bu
hakkl elde ettikten sonra
ortaya C;:lkan
rahatslzhklarln, yenileme
donemlerinde polic;:e kapsaml
dli;llna C;:lkarllmadan
veya ek prim
ahnmadan,
teminat altlna
ahnmaya devam
edilmesidir. Bu

sayede, hayat boyu yenileme
garantisine hak kazandlktan sonra
ortaya C;:lkanonemli hastahklar
nedeniyle yuksek tutarlarda tazminat
odenen sigortahlar, polic;:elerin
yenileme donemlerinde beklenmedik
yuksek prim tutarlarlyla
kari;lllai;lmayacaklarlnin da
guvencesini almli;l oluyorlar.
Bununla birlikte, Anadolu
Sigorta olarak, hayat boyu yenileme
garantisi hakklnln olup olmadlglna
bakmakslzln, polic;:e bai;lladlktan sonra
ortaya C;:lkanonemli hastahklar
nedeniyle sigortahlarlmlzln
polic;:elerini yenilememek gibi bir

uygulamamlz da kesinlikle
bulunmuyor. Hayat boyu
yenileme garantisini 64 yai;llna
kadar elde edememii;l
sigortahlarlmlzln da
polic;:elerini, 65 yai;llndan
itibaren yuzde 30 ek prim ile
75 yai;llna kadar yeniliyoruz.
Portfoyumuzde bulunan

bireysel saghk sigorta-
hlarlmlzln yuzde

62'sinin
hayat boyu
yenileme
garantisi
bulunuyor.

Alpsar:
Her !;tirketin
!;tartlarl farkh

Evrim Sigorta
Araclhk
Hizmetleri Saghk
Departmanl
Temsilcisi Selma
Alpsar: Ozel
saghk sigortala-
rind a verilen
"omur boyu
yenileme

garantisi"nin i;lartlan sigorta
i;lirketlerine gore degii;liyor. Ozel
saghk sigortalarl yllhk yapllan ve her .-
yll sonunda yenilenen bir polic;:e.Ozel
saghk sigortalarl iyi niyet prensibine
dayah olmakla birlikte omur boyu
yenileme hakklnda da bu prensip
dikkate ahmr. Bu hakkl verme suresi
kimi !?irkette ilk yll kimi i;lirkette ise 4
YII sonundadlr. Bu nedenle tuketiciler
ozel saghk sigortasl yaptlnrken
i;lirketler araslndaki bu farkhhklarl
mutlaka ogrenmeli ve buna gore ter-
cih yapmah. Bir diger konu ise sigor-
tahmn herhangi bir rahatslzhgl
kar!?lslnda polic;:esine sigorta !?irketi
taraflndan kapsam dl!?1uygulamasl
yapllmadlgldlr. .



!?EMSiVE I KAPAK

Dogdu:. Zenginle!?tirilmi!? kasko poli~elerimizvar
Aksigorta Teknik Genel al;t1rarak anahtar
MUdUr Yardlmclsl Ali Dogdu: masraflarml tazmin
Bazl sigorta !?irketleri edebilir. Aksigorta olarak
polil;elerinde, anahtarlyla mu!?terilerimize, aldlklarl
teslim edilmi!?aral;larm polil;ede bu teminatm olup
otoparktan l;ahnmalarl olmadlglnl, varsa herhangi
halinde muafiyet uyguluyor. bir muafiyet uygulanlp
Yani l;ahnan aracm bedelinin uygulanmadlgml ve teminat
sigortahya polil;ede yazlh limitini kontrol etmelerini
muafiyet oranmda eksik tineriyoruz.
tidenmesidir. $irketimiz Yanh!?akaryaklt dolumu,
polil;elerinde ise bu tur bir ki!?isel e!?ya,ikame aral;,
muafiyet stiz konusu degil. anahtar kaybolmasl ve
9irketimiz kasko poli<;:esi r;almmasl, ihtiyari mali
kapsamlnda; araca ait sorum/ulukta manevi
anahtarln l;ahnmasl ya da tazminatlar, benzin bitmesi
kaybolmasl nedeniyle ve lastik patlamasl sonucu
merkezi kilit sisteminin ucretsiz l;ekici hizmeti, acil
degi!?tirilmesi, alarm sisteminin ve immobilizerin yeniden I t1bbi yardlm gibi teminatlarla zenginle!?tirilmi!? kasko
kodlanmasl il;in yapllan masraflar polil;ede yazllan limitler polil;elerimiz geni!?kapsamh bir il;erige sahip.
l;erl;evesinde teminat altlnda. Sigortah, anahtarlnl t;:ah!?anlarlmlzm7 gun/24 saat hizmet verdigi
l;aldlrmasl veya kaybetmesi I I t;:agrl&Hizmet Merkezimiz ve yaygm
durumunda hemen hizmet AKSigor1:ia servis aglmlz da bizi tin plana l;lkaran
merkezimizi araYlp hasar dosyasml diger farkhhklarlmlz arasmda.

Sara~: Yedek anahtara guvenmeyin
DUnya Sigorta ve
Reasurans
BrokerligiHasar
Departmanl
DiI!?anSara.;:
Araclotoparkta
l;ahnan veya
anahtarlnl
kaybetmi!? kasko
sigortahsl olay
gerl;ekle!?tiginde
polil;esine
bakarsa surpriz
kal;milmaz olur.
Her iki konuda
polil;e ahnlrken
tercih dogru yapllmah, l;unku
sigorta !?irketlerinin her iki
konuda teminatlarl farkh.
Polil;elerde otoparktan l;ahnma
il;in muafiyet ve koasurans
(mu!?terek sigorta) yer ahyor
mu mutlaka bakllmah. Bu
l;ahnmanm ne oranda
kar!?llanacaglnl belirler. Anahtar
kaybl polil;ede belirtilmi!? ve limit
verilmi!?se tide me yaplhr (limit
dahilinde). Bu konuda
tuketicilerimize verebilecegimiz
tavsiyelerimizi !?tiyle
slralayabiliriz:
*Sigortahlar aral;larlnl kaylt
duzeni bulunan otoparklara
blrakmahlar.

• t;:ahnmadurumunda olay
yerinde polis raporu
tutturmahlar.
• Aral; teslim makbuzlarml
tizenle korumahlar.
• Anahtar kaybmda zaman
gel;irmeden sigortacllarl ile
irtibata gel;meliler, polis raporu
zorunlulugu koyan !?irket il;in
rapor tutturmahlar. Bazl
!?irketler ise beyanla tideme
yaplyorlar. Tuketici 'Nasil olsa
yedek anahtarl kullanlrlm, tinemi
yak' diyerek yakla!?abiliyor.
Ancak burada tinemli nokta bu
sure il;erisinde aracm
l;ahnabilecegidir. Dolaylslyla,
tuketici iki anahtarl ibraz
etmedigi il;in sorun ya!?ar.

Kulakslz: Otoparkta
fi!? almayl unutmayln
Evrim Sigorta Araclhk Hizmetleri Satl!?
Miidiiru Demet Kulakslz: Kaska mu!?terileri
aral;larlnm otoparkta l;ahnmasl ihtimaline
kar!?m mutlaka otopark fi!?lerini almalarl
gerekir. Bunun haricinde aracmm orUinal
anahtarlnl kaybetmi!? ki!?ide kasko
polil;esine bu detaYI ilave ettirmeli. Tuketici
bu gibi durumlarda acentesine
ba!?vurdugunda gerekli i!?lemler ve
prosedurler ba!?lar. Tuketiciler mumkun
oldugunda anahtarlarlnl aral; uzerinde
blrakmamah ve mutlaka parah makbuz
kar!?lhgmda buyuk otoparklara aral;larlnl
park etmeli.


