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~EMSiYE I KISA-KISA

Anadolu Sigorta'dan kullamci dostu site
Anadolu Sigorta'nm kurumsal vitrini
www.anadolusigorta.com.tr websitesi, modern 9izgiler ve
yenilik9i tasarlmlarla yenilendi. 20
Haziran tarihinde ziyaret9ilerin
begenisine sunulan yeni websitesi
ile ilgili a91klama yapan Anadolu
Sigorta Genel MUdUr Yardimcisl
Filiz Tiryakioglu, "Kolay site i9i
dola!;>lmiizelligi sayesinde
kullamcliarln igeriklere, akici ve modern bir !;>ekilde
eri!;>ebildikleri yeni sitede, daha iinceki versiyonlarda en
fazla tlklanan klslmlar olan; "!;>irket profili", "UrUnler","
insan kaynaklarl", "yatlrimci ili!;>kileri" ve "online i!;>lemler"
menU adlmlarlnm en ba!;>tan, sayfa sayfa igerikleri ele
ahnarak gUnceliendigini ve ziyaret9ilerin beklentilerine
uygun olarak yeniden tasarlandlglnl" vurguladl.

DenizBank, Axa'mn acenteligini yapacak
Oenizbank, Axa Sigorta ile hayat dl!;>1sigorta UrUnlerinin
OenizBank !;>ubeagmdan 15 yll boyunca dagltlml,
pazarlanmasl ve satl!;>1i9in Hayat OI!;>1Sigorta Acentelik
Siizle!;>mesi imzaladl. Bu siizle!;>me kapsammda
OenizLeasing'in de Axa Sigorta acentesi olarak kendi
faaliyet alam ile slmrh olmak kaydryla mU!;>terilerinin leasing
riskini 15 yli boyunca Axa Sigorta vasltasl ile sigorta
ett'irecek. Resmi onaylan takiben Axa Sigorta 15 yllilk
Acentelik Siizle!;>mesi kapsammda OenizBank'a 55 milyon TL
iin iideme ve ilerleyen Yillarda performansa bagh olarak
teknik kardan kar pay I iidemesi yapllacak.

Generali Sigorta kurumsal web sitesini gUnceliedi.
Yenilenen web sitesi ile Generali Sigorta' mn UrUnleri ve
kampanyalarl hakkmda ayrmtlil bilgiye ula!;>mak mUmkUn.
Generali Grubu' nun kriterlerine uygun olarak italya Genel
Merkez'den ahnan destek ile gUncelienen web sitesi

internet kullamcllarma
.• yUksek oranda

_~ fonksiyonellik saglarken,
.~,:::::. ~•••••-.,~,,--- .."....•. sosyal aglarda bulunan
":;::.;:;. kurumsal hesaplarma da

eri!;>im i9in klsa vol imkam
sunuyor.

Paralimpik hareketi dUnya 9apmda
duyurmak, yaygmla!;>tlrmak, cesaret ve
e!;>itligin iincUsU olmak amaclyla 2006
ylilndan beri Uluslararasl Paralimpik
Komitesi'ne destek veren Allianz,
komitenin ilk uluslararasl partneri oldu.
Allianz, TUrkiye'nin de i9inde bulundugu
6 yeni Ulkede de Ulusal Paralimpik
Komiteler ile i!;>birligine gidiyor. Allianz
TUrkiye CEO'su Alexander Ankel,
"Aliianz'l paralimpik oyunlarma baglayan 9U91Ubir bag var. Bakl!;>
a91m1zlgeni!;>lettigimizde engelli ya!;>ammhepimizi ilgilendiren bir
konu oldugunu giirebiliriz" dive konu!;>tu.

Allianz'ln sundugu "TUm Ev Sigortasl",
geni!;>teminat segenekleri ile
sigortahnln tamamen kendi ihtiya91arl
dogrultusunda !;>ekillendirebilecegi,
mU!;>teri memnuniyetine iinem veren
en geni!;>kapsamh ve en uygun bUtgeli
konut sigortasl olma iizelligini ta!;>ryor.
ister ev sahipleri ister kiracliar,
Allianz TUm Ev Sigortasl ile evlerini ve
evlerindeki e!;>yalarl garanti altma
alabiliyor. TUm Ev Sigortasl'm ilk kez
yaptlranlara yUzde 10, hasarslz polige
yenilemelerine ise yUzde 30'a varan
indirim avantajl sunuluyor.

-."--
AvivaSa Tohum Otizm Vakfl'na destek oldu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat
bUnyesinde 2008 ylhnda !;>irket
9ah!;>anlarl tarafmdan kuru Ian
Tiyatro KuIUbU, bu yllki
oyunlarml Tohum Otizm Vakfl
yararlna sergiledi. Sabanci
Center'da UnlU ingiliz vodvil

--. yazarl Ray Cooney'in
"Karmakarl!;>lk" adh tiyatro oyununu otizmli 90cuklar
yararlna sahneleyen AvivaSA Tiyatro KulUbU, sembolik
tutardan bilet satl!;>1kar!;>lhgmda topladlgl 3 bin 425 TL'yi
Tohum Otizm Vakfl'na bagl!;>ladl. Bagl!;>lanan para, otizmli
90cuklarm iizel egitiminde kullamlacak.

Sompo Japan i1erotarlarl dert etmeyin!
Sompo Japan Sigorta, UrUnleriyle yurti9i ve
yurtdl!;>1 tatillerinizi sigorta kapsamlna aldlgl gibi ~ A
yurtdl!;>lnda egitim giiren ve i!;>igeregi sUrekli ~
seyahat edenlere de kolayhk saghyor. Sompo SOMPO JAPAN

Japan seyahat sigortasl UrUnleri ile bagaj kaybml,
U9ak riitarml, kapka91, tur iptalini teminat altlna ahyor. Sompo
Japan Sigorta ihtiya9 halinde hastane organizasyonundan
tedavi sonrasl Ulkeye geri diinU!;>organizasyona pek 90k
yardlm hizmeti kullammlnda da avantaj saghyor.

Evrim Sigortaclhk Hizmetleri, nakliye firmalarmm hayatml
kolayla!;>tlrmaya devam ediyor. Uluslararasl Nakliyeciler
Oernegi (UNO) ile i!;>birligi yapllarak 91karllan UNO Seyahat
Saghk bUyUk ilgi giirmeye devam ediyor.
Polige ile birlikte verilen $ofiir Seyahat
Saghk Sigortasl Kartl ile sigortahmn
poligesini yamnda ta!;>lmaslna gerek
kalmlyor. Kart Uzerinde sigortahnm adl
soyadl, polige numarasl, poligenin
ba!;>langl9 ve biti!;>tarihi, cografi smlr ve
poligenin toplam teminat bilgileri yer
ahyor. Bu bilgilerin bir kart Uzerinde
toplanml!;> olmasl sayesinde sigortahmn
poligesini yamnda ta!;>lmaslna gerek kalmlyor. Ayrlca,
sigortah kart Uzerindeki asistans numarasml gevirerek
amnda asistans hizmetlerine de ula!;>abiliyor.
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