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Sigortall Yal?am ve Emeklilik Dergisi

Ak Inlz evd
kalmaSln!
"Kirac.y.m sigortaya ne gerek var" demeyin, cunku konut
sigortasl, ev e~yalanmzlda guvence altlna ahyor. ister ev sahibi
ister kiraci olun, konut sigortasl yaptlnn. 12> 16
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~EMSiYE I MEMNUN SiGORTAU

HDI Sigor-ta
F hor~ TOO kOranc I-S'eur lye
2011 fuarlna
davet ediyor!

H D I }lDI Sigorta
Sponsorlugunda
gef(.;ekle~ tirile-
cek olan GSS1-

Sigorta GORTA
HDI'nin ise katl-

lImCl oldugu FranchiseTiirkiye 2011
fuan 14-17 Nisan 2011 tarihleri arasm-
da kapIlanm ziyaret(,(ilere a(,(IY0r.

Sigorta sektoriinde Tiirkiye'nin ilk
konsept acenteliklerini kuran, sigorta-
cllIga franchise modeli bir disiplin su-
nan GSSIGORTA HDI bu yllki fuann
en renkli katIllmclsl, i~ini biiyiitmek
pazarlama anlaYI~mlfarklIla~tlrmak is-
teyen tiim sigorta aracIlan ve sigortacl-
lIga yatmm yapmak isteyenler bu fuar-
da GSSIGORTA HDI ile tam~ma flr-
satl bulaca r. KatllImcIlannm, %90
iizerindeki memnuniyeti ve ziyaret(,(i
portfoyiiniin iist diizey oldugu Franchi-
seTiirkiye 2011 fuanm ka(,(lrmaym.

Yayman: "Sigorta poli~esi
hasar olmadan A4 kagldl gibidir"
BEST Uluslararasl Nakliyat ve Ticaret
Genel Miidiirii Ahmet Yayman'm genel
miidiirliigiinii yaptlgl nakliye firmasmm
bir araCl ge(,(tigimizaylarda Romanya'da
kaza ge(,(irmi~ve ~oforleri aglr yaralanml~.
Acenteleri Evrim Sigorta'nm kendilerin-
den hi(,(birtalepte bulunmadan (,(ah~anla-
nmn lstanbul'a naklini ger(,(ekle~tirdigini
belirten Yayman, "Acentemiz yol gosteri-
cimiz oldu" dedi.

leyen Yayman, olay sonucunda ~oforleri-
nin aglr yaralanarak hastaneye kaldmldl-
gml soyledi. Olayla ilgili olarak acenteleri
Evrim Sigorta ile temasa ge(,(tiklerinisoy-
leyen Yayman, Evrim Sigorta'mn seyahat
saghk poli(,(eleriile ilgili gereken i~lemleri
hemen ba~lattlklanm soyledi. Yayman
sozlerine ~oyle devam etti: "Aglr yarala-
narak hastaneye kaldmlan ve omuriliginin
iki yerinde kmk tespit edilen ~oforiimiiz

orad a ameliyat olmak istemedi. Du-
rumu acentemiz Evrim Sigorta'ya'
bildirdik. Evrim Sigorta iki giin
i(,(indeyaralanan (,(alI~ammlzlam-
bulans u(,(akile lstanbul'a getire-
rek hastaneye yatl~ml sagladl."

Olay slrasmda acenteleri Ev-
rim Sigorta'nm yakla~l-

mml son derece
olumlu oldugunu
vurgulayan Yay-
man, "Acentemiz
bize yapmamlz ge-
rekenler konusun-
da yol gosterdi. Si-
gorta ~irketi ile
baglantl kopriisii
oldu. Yaralan (,(a-

lI~ammlzm lstan-
bul'a nakli i(,(inbiz-

den bir talepte bu-
lunmadan her ~eyi

kendisi takip etti" dedi.

Sigorta kar~lhkhguven meselesi
Kurtancl olarak gordiigii sigortala-

nn faydalI bir(,(okyam olduguna dikkat
(,(ekenYayman ozel sigortalan kullan-
dlgml belirtti. Yayman her bireyin si-
gorta yaptlrmasl gerektigine dikkat (,(e-
kerek, "Sigorta yaptlrmamn nedeni
riskleri bertaraf etmek ve kendi-
ni giivende hissetmektir" dedi.
Insanlann genellikle sadece
zorunlu sigortalan yaptlrdlgl-
na dikkat (,(ekenYayman, soz-
Ierini ~oyle siirdiirdii: "Esa-
smda sigorta yaptlrmak kar~l-
lIkll giiven meselesi. Hasar
olmadlgl miiddet(,(e sigorta
poli(,(esi A4 kagldmdan
fark."

Bir ara(,(lanmn Roman-
ya'nm Sibiu ~ehrinde oto-
yoldan (,(lkarak5 metre al-
(,(aktarlaya dii~tiigiinii soy-
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