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:'Acentem beni
biiyiik bir yiikten

kurtardl"
Evrim Sigorta AraClhkHizmetleri memnun mti~terisiYavuz

YIldrrlffi,acentesinin ya~adlglkazadan soma hep yarunda
oldugunu ve kendisini btiYtik bir ytikten kurtardlgml soyledi.

Gec;tigimizaylarda
talihsiz bir kaza ya-
$ayan Evrim Si-
gorta AraClhk
Hizmetleri mem-

nun mii$terisi Yavuz Ylldmm,acentelerinin bu
zor giinlerinde yanmda oldugunu ve kendisini
biiyiik bir yiikten kurtardlgml soyledi, Sigorta-
nm ozellikle meslek hayatl ic;inc;okonemli 01-
dugunu ifade eden Ylldmm,ozel sigortalar
hakkmdaki gorii$lerini ve ya$adlgl talihsiz
olayl SiGORTALIilepayla$tl.

Ylldmm,kendisine sigortanm onemini ha-
tlrlatan talihsiz kazanm detaylanm $Usozlerle
dile getirdi: "Get;tigimizaylarda bir konser do-
nii$iinde, ic;indemenajerligini yaptlglm sanatC;1
ve orkestra ekibinin de bulundugu minibiisle
biiyiik bir kaza yaptlk Bu kazada benim belim
kmldl. iki ay yatmak zorunda kaldlm. Bu siire
zarfmda acentem her $eyimle ilgilendi.Boylece
beni biiyiik bir yiikten kurtarml$ oldu."

~ evrim sigortacll,k
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"Sigorta meslegim i~in~okonemli"
Sigortamn kendisi ve ozellikle de meslek

hayatl ic;inc;okonem ta$ldlgml belirten Ylldl-
nm, "Meslegim geregi siirekli yollarda oluyo-
rum. Menajerlik yaptlglm ic;insanatC;llarla
birlikte degi$ik illerigezip, konser organizas-
yonlan yaplYorum. Dolaylslyla hayatlmlzm
onemli bir boliimii hep yollarda gec;iyor.Ozel-
likle saghk ve arac;sigortalan, bizim hayatlml-
zm vazgec;ilmezlerindendir" $eklinde konu$tu,

Ylldmm,acentesi Evrim Sigorta'YIsec;me-
sindeki sebebi ise $U$ekilde aC;lkladl:"Ben

acentemi sec;erken, en ba$ta yakla$lmlanna
dikkat ederim. Sadece mii$teriyi baglamak
ic;inbir c;aba sarf ettiklerini hissettigim anda
her $ey biter. Mesela hiC;unutmuyorum. Evrim
Sigorta'nm ortaklanndan Ibrahim Bey'le ilk ta-
m$tlglmlzda ben bilmeden bir pot klrml$tlm.
Kaskoyla ilgili,'Biryll ic;indekaza yapmazsam
onemli bir indirim almm degil mi?' diye sordu-
gumda Ibrahim Bey'in 'Sizkaza yapmaym da,
gereken indirimIeri biz elimizden geldigi kadar
saglamaya c;ah$mz'yamtl beni bir anda ken-
dime getirmi$ti. i$te 0 andan itibaren ben bir
Evrim Sigorta mii$terisi oldum."

"Marka onemsenmeli"
Onceleri yararlanmak istedigi sigorta iiriin-

lerini sec;erken daha c;okfiyatml goz oniinde
bulundurdugunu belirten Ylldmm,"Sigorta $ir-
ketlerinin marka degerini de onemsemek ge-
rektigini dii$iinmeye ba$ladlm. Son
zamanIarda, herhangi bir kaza durumunda i$-
lerimizin daha C;abukbitmesi ic;in,biiyiik fir-
malan tercih ediyorum" $ekIinde konu$tu.

"Sigorta ~irketibeklentilerimi
ka~lIamall"

insanlann bazen yogunluklan nedeniyle,
sigortalanm takip edemediklerini soyleyen
Ylldmm,bu konuda $oyle konu$tu: "Bizler
yogun c;ah$aninsanlanz, Arac;sigortamlzm
son giinlerini takip edemiyoruz, Bunlann giinii
bitmeden sigorta $irketlerinin mii$terilerini
kesinlikle uyarmasl gerekiyor, Gerc;ibenim
boyle bir $ikayetim yok Her zaman giiniinden
once haberdar edilmi$imdir."
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"Hervatandq
sigorta

yaptumab"

Ozel sigortalann, insan hayatlndaki en one
ya~lardan biri oldugunu vurgulayan Yildlnn
sel olarak da ozel sigortalan kullandlglnl sc
Yildlrlm sozlerini ~oyle noktaladl: "Benim h
gortam da var, Ancak maalesef ~ok ge~ ta
yaptlrall henuz iki yil oldu, Sigorta sektorur ~
olarak sagllk sigortaslyla yaklndan tanlml'
ve hemen devamlnda evimi ve araclml da
lattlm. Bugune kadar her zaman sigortanr
sin I gordum. Herkese de tavsiye ederim,"
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