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Best Uluslararasl Nakliyat ve Ticaret
Genel Mtidtirti Ahmet Yayman:

Hasar olmadlgl
sUrece "poli~e
A4 kagldldlr"
Best Uluslararasl Nakliyat ve Ticaret Genel Mtidlirti Ahmet
Yayman, "Hasar olmarngl mtiddetc;e sigorta polic;esi A4
kaglffindan farkslZd1r.Hasar oldugunda da bir kurtarlcl" dedi.
"Hasar olmadIgl sfuece polic;eA4 kagldmdan farkslzdIr. Hasar
oldugunda da kurtano." Bu sozler Best Uluslararasl Nakliyat ve
Ticaret GenelMUdfuUAhmet Yayman'a alt.Yayman'm genel
mUdfulUgUnUyaptlgl nakliye firmasmm bir araCIgec;tigimizay-
larda Romanya'da kaza gec;irmi~ve ~oforleri agrr yaralanrru~.
Acenteleri Evrirn Sigorta'nm kendilerinden hiC;birtalepte bulun-
madan c;ah~anlarmm istanbul'a naklini gerc;ekle~tirdigini belir-
ten Yayman, "Acentemiz yol
gostericimiz oldu" dedi. Yay-
man ozel sigortalar hakkmdaki
gorU~lerinive ya~adtklan talih-
siz olayl SiGORTALlilepayla~tl.

Sigorta ka~lIlkhgiiven
meselesi

Kasko Odeyenlerle aym
kefeye konu1mamahyJZ
Sigorta ~irketlerinden ve acen-
telerden en bUyUkbeklentileri-
nin hasarl ~abuk odemeleri ve
sigortallyl magdur etmemeleri
oldugunu belirten Yayman,"~ir-
ketler ve acenteler katl kuralla-
rimblrakmall" dedi, Yayman
sozlerini ~oyle sUrdUrdU:"~ir-
ketler yllda en az 350,000-
400,000 TLprim odeyen
nakliye ~irketleri ile iki-U~ araCi
i~inzorunlu sigorta ve kasko
odeyenleri aymkefeye koyma-
mall.Bu~er~evehepsini kapsa-
mamakla birlikte acenteler
i~indege~erli,"

Kurtano olarak gordUgUsi-
gortalann faydall birc;okyam
olduguna dikkat c;ekenYay-
man, ozel sigortalan kullandl-
glm belirtti. Yayman her bireyin
sigorta yaptrrmasl gerektigine
dikkat c;ekerek, "Sigorta yaptrr-
manm nedeni riskleri bertaraf
etmek ve kenclini gUvende his-
setmektir" decli.insanlarm ge-
nellikle sadece zorunlu
sigortalarl yaptrrdIgma dikkat
c;ekenYayman, sozlerini ~oyle
sfudfudU: "Esasmda sigorta yaptrrmak kar~lhkh gUvenmese-
lesi.Hasar olmadIgl mUddetc;esigorta polic;esiA4 kagldIndan
farkslzdlr. Hasar oldugunda da bir kurtancl. Hasarl ya~ayan ki~i
veya kurulu~lar bu i~ingerc;ekleri ilekar~lla~mca sigorta dege-
rini anlaylp sigorta yaptmyorlar. Boylece kendilerini gUvende
hissediyorlar. Sonuc;ta sigorta yaptlrmamn birinci nedeninin
kendini gUvende hissetmek oldugu ortaya C;lkJyor,"

Acente saglamsa sorunlar ~iiziiliiyor
Yayman, nakliye firmalanmn bUyUkrisklerle kar~l kar~lya

oldugunu ancak sorunla kar~lla$lldlgmda i~inacenteye bagh 01-
dugunu vurguluyor. Yayman sozlerine $oyle devam etti: "Trafik
ve kasko sigortalannda c;okfazla bir problem C;lkmlyor.BUyUk
hasarlarda olu~an problemde kar~lhkll konu$malarla c;ozillebi-

liyor.Acenteniz saglam ve portfoyU bU-
yUkse sorunlar daha kolay c;ozillerek
sonuc; altmyor."

Acentemiz yol giisterici oldu
Bir arac;lartmn Romanya'mn SLbiu

~ehrinde otoyoldan C;lkarak5 metre
alC;aktarlaya dU~tUgUnUsoyleyen
Yayman, olay sonucunda ~oforlerinin
aglr yaralanarak hastaneye kaldmldl-
gml soyledi. Olayla ilgiliolarak acente-
leri Evrirn Sigorta ile temasa gec;tiklerini
soyleyen Yayman, Evrim Sigorta'nm seyahat
sagllk polic;eleriile ilgiligereken i$lemleri
hemen ba$lattlklanm soyledi, Yayman sozle-
rine $oyle devam etti: "Aglryaralanarak has-
tan eye kaldmlan ve omuriliginin iki yerinde
kmk tespit edilen ~oforUmUzorada ameliyat
olmak istemedi, Durumu acentemiz Evrim Si-
gorta'ya bildirdik.Evrim Sigorta iki gUnic;inde
yaralanan c;ah~ammlzlambulans uc;ak ile is-
tanbul' a getirerek hastaneye yatl~lm sagladl."

Olaysrrasmda acenteleri Evrim Sigorta'nm
yakla~lffiffilson derece olurnlu oldugunu vur -
gulayan Yayman, "Acentemiz bize yapmarruz
gerekenler konusunda yol gostercli.Si-
gorta ~irketi ilebaglantl koprUsU oldu.
Yaralan c;ah~ammlzmistanbul'a nakli
iC;inbizden bir talepte bulunmadan her
~eyikenclisi takip etti" dedi.

Acente se~imidaha miihim
Sigorta ~irketini sec;meden once acente sec;iminin daha

onemli bir adlm olduguna dikkat c;ekenYayman, "Acentem ne
kadar saglamsa, sigorta $irketime kar~l savunucum olur" dedi.
Yayman acentesini sec;erken dikkat ettigi kriterleri ise $oyle Sl-
raladl: "Acenteler yapllacak polic;esec;imlerinde sigortahya ana
destek verir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri acente
bUnyesinde ne kadar sigorta ~irketi oldugudur, Acentemi sec;er-
ken Teklifsec;imisunuyor mu bunlara bakanm.Birde bence en
onemli olan c;all~anlankonuya ne kadar hakimler ve ne kadar
takipc;iler.Bu konuyu da ara~tmnm."


