
B'm/HABER

Nakliyecilere ozel
sigortaclilk hizmeti
UND ile i~birligi anla~maSI imzalayan Evrim Sigorta Y()netim Kurulu Ba~kaTIl
ismail Hakkl C;elebi, "AmaClTIlIZ,UND uyelerinin kapsam aC;lsmdandaha zengin
bir polic;eye, piyasa ko~unanndan daha cazip fiyatlar Heula~abilmesi" dedi.
ULUSLARARASI Nakliyeciler Oerne-
gi (UNO) ile UNO Ba§kam Tamer
Din<;§ahin'in de katilimlyla bir i§birligi
anla§masl imzalayan Evrim Sigorta,
nakliyecilerin risklerini ustleniyor.
25 yll once kurulan ve merkezi istan-

bul'da olan firma, egitim odakh <;ah§-
malan ile dikkat <;ekiyor.Evrim Sigorta
Yonetim Kurulu Ba§kam ismail HakkI
(:elebi, "Evrim Sigorta olarak yenilikle-
rin yanlllda yuruyor ve bran§ egitimleri,
ki§isel egitimler ile kendimizi surekli
geli§tiriyoruz" dedi. (:elebi, <;ah§malan
yamnda UNO ile yap tIkian i§birligi ile
ilgili §unlan soyledi:

Hangi bran~larda hizmet
veriyorsunuz?
Sektore Hayat ve Hayat Ol§l bran§lar
olarak bakacak olursak, acenteligimiz
bu iki ana kolda hizmet veriyor. Turn si-
gorta bran§lannda Yetkili Acente sta-
tusuyle yakla§lk 10 bin mu§teriye ula§l-
yoruz. 25 ylh a§an tecrube ile her urunii
ihtiyaca ozel harmanlayabiliyoruz.

Uluslararasl nakliyecilere ozel
hizmetleriniz var ml?
1990 Ylllllda yonetimimiz sektorel baz-
da aldlgl karar ile uluslararasl nakliye-
ciler ile yolbirligi yapmaya karar verdi.
Ge<;en zaman i<;inde uluslararasl nakli-
ye ve lojistik sekti.iriinde mii§teri yapl-
mlZ hlzla buyudu. Bu buyumeye paralel
olarak nakliye sektorunde bran§la§arak
her mu§terimizin risk analizini yapmaYl
ogrendik. Risk buyuklugune ve bu risk-
teki havuzun biiyiiklugiine gore yeni
uriinler geli§tirebildigimizdurumlar da
tabii ki oldu. Bunlann yam Slra yurtdl-
§mda ve yurti<;inde yaptlglmlz <;ah§ma-
lann yeni uriinlerini de UNO uyelerine
sunmaYl hedefliyoruz. Sunacaglmlz
ozel hizmetler araslllda acenteligimize
online ula§lm saYllabilir. Web sitemiz
uzerinden gerek mu§teri temsilcilerimi-
ze gerekse hasar yetkililerimize aynca-

hkll bir ula§lm imkam sunuyoruz. 0
Bunun dl§mda gene sitemizde yer alan
hasar departmam, ozel hatlanndan,
acil ve oncelikli hasar durumlannda her
zaman ula§llabilir olacak.

UND ile imzalanan sozle~menin
ic;erigini ogrenebilir miyiz?
UNO ile 2008 ylh sonundan bu yana
her iki tarafa da yakI§an bir projeyi or-
taya koymak adma flort ediyoruz. Ken-
dimize uzun Ylllardlr <;ah§tlglmlz UNO
iiyelerinin tamamma neden ula§amadl-
glmlzl sorduk. (:lktIglmlz bu yolda <;a-
h§malanmlz bir i§birligi ile son buldu. 5
Ocak 2010'da kar§lhkll imzalar ile kar-
§lhkll guvenlerimizi ortaya koymu§ bu-
lunuyoruz.

Referans yoluyla
~ah!?anecenteyiz
Meslekta~larlmlZ ile aramlzdaki
farkln, referans yoluyla c;:ah~anbir
acente olmamlz oldugunu
stiyleyebiliriz. Bizi birbirine tavsiye
eden sigortahlarlmlz sayesinde bu
buyuklukte bir acente haline geldik.

Evrim Sigorta, UND uyelerine ne gibi
avantajlar sunuyor?
Bir poli<;enin ge<;erlilik sahasl ve primi
birbiriyle direkt ili§kili. Satm alman
bir poli<;enin uygun fiyath olup olma-
dlgma sadece teminatlan incelendi-
ginde karar verilebilir. Bu projeyle
grup mantlgmda hareket ederek bir-
<;ok avantaj saglayabilecegimizi soy le-
yebiliriz.

Bu i~birliginden beklentileriniz neler?
Acenteligimizin hedefi bu ko§ullann
saglanmasI. Gorevimiz satl§ sonrasm-
da da bitmiyor. Olu§abilecek her risk-
te, sigortahlanmlzm yamnda olacaglz.
Ozerimize du§en turn bu gorevleri ye-
rine getirirken de tabii ki sigortahlan-
mlzdan bazl beklentilerimiz olacak.
En buyuk beklentimiz; risklerini, §ef-
fafllkla bizlerle payla§abilmeleri, risk
tablolanm olu§turabilmemiz i<;in ge-
rekli istatistiki verileri payla§malan ve
sonucunda bizlerden aldlklan urunle-
rin kalitesinin farkmda olup iistlerine
dii§en prim odemelerini sozle§memiz
<;er<;evesinde yerine getirmeleri. Bir
diger beklentimiz ise, bizler i<;in <;ok
klymetli olan uriin geli§tirme depart-
mammlza her tiirlii fikirleri ile destek
olmalan.


