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Herhangi bir saghk lirlinline sahip
olmak isteyen tliketiciler oncelikle
glivence altma almak istedikleri ihti-
ya~lanm ~ok iyibelirlemeli. Sunula-
cak lirlin alternatifleri birincil olarak
bu ihtiya~lanm kar~llayacak nitelikte
olmah,ilaveten saglayacagl maddi
veya manevi kazammlar ise se~imde

yon verici olmah.Tliketicilerin her tililli hakklm ~ok iyiaktarmak
ve anla~lldlgmdan da emin olmamlz gerekir. Oncelikle~irketler ta-
rafmda biz sigortacllar ve bu hizmeti alan tarafta da tliketiciler sor -
gulaylcl olmah,haklar (sozle~me ilekazancIJgl)sonuna kadar
bilinmeli.Sigorta sozle~meleri ekinde verilen 'Bilgilendirme
Formu" bu yonde atllan onemli adrrnlardan birisi olarak saytlabilir.
Her ne kadar bilgilendirme yonetmeligi uygulansa da aracllarm
poli<;elereait detay ve avantajlarl net ~ekilde a<;lklamaslgerekiyor,
ozelliklesigortalllara yarar saglayacak ozelliklerinmutlaka aracllar
tarafmdan aktarllmasl gerekiyor. Saghk sigortalarmm uzun so-
luklu oldugunu dli~i.inilisek aracllara burada bliylik i~dli~liyor,
yarlll~bir yonlendirme sigortalliarm takip eden donerrllerini olum-
suz etkileyebilir. Bu sebeple tliketicilerin oncelikli yapmasl gere-
ken her a~ldan almayl dli~lindlikleri lirlinleri detayh incelemeli ve
sorgulamalan gerekiyor.

ihtiyaca gore iiriin se~ilmeli
Tliketicilerin,genellikle ilk aradlklan; her ~eyinkar~llanmasl ve

odenmesi oluyor.Tliketiciler oncelikle kendi ihtiya~lanm belirle-
meli, ihtiya~duydugunda yararlanabilecegi, beklentilerini kaqlla-
yacak lirlinleri se~meli.Bliylik bir pazarda ve rekabetin ~ok oldugu
bir ortamda ~ok cazip gozliken fiyatlar beklide sigortahlan magdur
edebilir. t;:okfazla fiyat odakh olmadan lirlinlin i~inindolumu
yoksa bo~mu oldugunu ara~trrmalarl kendileri a~lsmdan yararh
olacak Sigorta yaptmrken ~uhususlara dikkat edilmeli: Saghk si-
gorta sozle~meleri ki~inin saghk beyam ileba~lar. Tamve ozenli
olarak doldurulmasl gerekir. BilgilendirmeFormu mutlaka almmall
ve okunmah. Poli<;enizi,genel ve ozel ~artlanm mutlaka inceleyin.
Teminatlann limit ve kapsarmm tam olarak ogrenin ve poli<;enizin
primlerini dlizenli olarak odeyin ve kontrol edin. ErgoSigorta ola-
rak saghk bran~mda yaptlgrrmz altyapl iyile~tirme <;all~malarlile
gerek sigortalllanrmza gerekse aracllarrrmza siliekli bilgilendirme-
ler,otomatik hatlrlatmalar yaplYoruz.Yaptlglmlz~all~malardan
bazllarma ornek verirsek; Ba~vuru ve Beyan Formumuzu revize
ederek daha basit anla~lhr hale getirdik, sigortahlammZl ihtiya<;
duyduklan doklimanlara hem kendi e- bireysel web ekranlarmdan
ve ERGOweb sitesinden hem de acentelerimiz veya mli~teri hiz-
metleri telefon hattlmlzdan ula~abiliyorlar.Sigortahlanmlza alml~
olduklan saghk sigortasl poli~esiile ilgilivermi~ oldugumuz hiz-
metleri asistans hizmetleri iledesteklemeye ve sigortahlanmlZln
hayatml kolayla~tlrmaya devam ediyoruz. Aciltlbbi yardlm, psiko-
lojikdestek, di~koruma plam ve yurtdl~l acil tlbbi yardlm konula-
rmda verdigimiz asistans hizmetlerinden olduk~a olumlu geri
bildirimler allYoruz.Sigortahlanmlza verilen hizmetin kalitesinin
artmlmasl i~in<;ozlimortaklanmlzla slirekli gorli~liyor ve yogun
denetim faaliyetleri ylirlitliyoruz.

Avantajh po~eleri
tercihedin

Evrim Sigortacllik Hizmetleri
Genel MUdUrU
ibrahim Aydin
Ulkemizde tliketiciler 3'e aynllyor: Sa-
dece fiyat odakll avantaj arayan, sa-
dece teminat odak!I avantaj arayan ve
hem fiyat hem teminat olarak avantaj
arayan tliketici. Sigorta poli~elerinde
avantajlar poli<;elerinkalitesini artrrrr
ve poli<;eyiglizelle~tirir.Tliketicide bu
detaylan ve avantajlan poli<;elerde
aramah ve dikkat etmeli. Poli~enin
detay ve avantajlan, diger ~irketlerden
farkhhklan onemlidir. Burada sigorta
dam~mammn onemi de ~okbliylik
t;:linkliavantajlan anlatanm verdigi
gliven yonlendiricidir. Tliketici dam~-
mamm se<;erken,tarafslz ve ~effaf 01-
masma dikkat etmeli. Saghk
sigortalannda dikkat edilmesi gere-
ken en onemli nokta yenileme garan-
tisindedir. Omlir boyu yenileme
garantisi alan ki~iler farkll ~irketlere
ge<;i~lerdeaym teminatlarl alarmyorsa
asIa degi~tirmemeli. Saghk sigortalarl
kasko gibi degildir.Unutulmamall ki
hak ve fiyatlar ~irketten ~irkete degi-
~iklikgosterir. Saghkta fiyatlardan <;ok
daha onemlisi ge<;mi~tengelen hasta-
llklar, bir onceki poli<;esindekullancIJgl
teminatlarldlr. $irket degi~ikligiyapll-
c1Jgltakdirde daha onceki hastallklar
unutulmu~ olabilir.Mevcut ~irket var
olan hastahklann hepsini bildigii~in
~irket degi~ikliginde akla gelmeyen,
cevaplanmayan sorunlar <;lkabilir.
Ge~mi~tengelen hastahklar, ameli-
yatlar, vs. anlatllamayabilir.

Tliketici ucuz poli~esinde
mutlaka bir gedik aramah

Bu durumda saghk sigortalanm
tamamen diger sigorta poli<;elerin-

den ayn tutmak gerekir. Saghk si-
gortalarmda artl olarak hastane
avantajlanm takip etmek laZlill.00-
nammh olan hastane poli<;eleritercih
edilmeli. Poli~e ahrken yapllmasl ge-
reken tek ~ey bir<;oksigorta ~irketi
ile kar~lla~tlrma yapmak Var-yok
teminatlar, slirprimler, muafiyetlere
dikkat edilmeli. Muafiyet ~irketlerin
bazllannda vardlr bazllannda yoktur.
Sel teminatmda baZl ~irketlerde
muafiyet varken bazllarmda tama-
men muafiyetler kalcIJrllml~tlr.Tli-
ketici ucuz poli<;esindemutlaka bir
gedik aramall. Tliketici asistans hiz-
metlerini nasll kullanacagml bilemi-
yor. Ornegin, tliketicihin kasko
poli<;esivar ise tliketici kasko hasar -
larmm dl~mda yararlanabilecegi te-
minatlar var iken onlardan
faydalanamadan yll bitiyor, poli<;ebi-
tiyor. Oolaytslyla bu faydalan, temi-
natlarl tliketici sigorta ~irketinden
ogrenmeli. Sigorta ~irketi de hizmet-
lerini a<;lkbir ~ekilde anlatmah. Poli-
<;eninglizelligini ve kalitesini ortaya
<;lkaranasistans teminatl bir<;okhiz-
meti i<;indebanndmyorken, bu hiz-
metlerden bihaber ya~ayan
sigortahlanmlz var. Ancak sadece si-
gortahlar degil, bu tlir hizmetleri an-
latamayan da bir sektor var.

Antika degerler ayrtca sigortalanmah
Konut sigortalarmda paket poli-

<;elervar. Paket poli<;elerde her si-
gorta ~irketinin kJ.ymetli e$yalarda
bir ozel <;ah~ma ~ekli var. Burada
ziynet e~yalar, antika degerler bu
smrrlamaya girdigi i<;inbu degerler
aynca sigorta ettirilmeli. Aynca
mal ve bina sahipleri i<;inortak
kullamm alanlarl vardrr. Bu alanlar
poli<;edemutlaka belirtilerek, gU-
venceye almmall. Binamn istinat
duvarlarl, uydu antenlerine kadar
poli<;eye dahil edilmeli. Aksi tak-
dirde teminat dl~mda kalacak ne-
denlerdir. Birde poli<;elerde eksik
sigorta kuralma <;okdikkat edil-
meli. Bir e~ya sigortalandlgl andan ~.
itibaren ger<;ek degeri Uzerinden
sigortalanmah ki eksik sigorta ala-
rak tliketiciler magdur olmamalL
Eksik sigorta da mU~terinin cam
yanmasm.


