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Sanat~1Tugba Ekinci:

Birinci slnrf insanlar sigortahdlr
Tugba Ekinci, "Birinci slmf insan olmak istiyorsanlZ mutlaka ferdi, hayat ve ev
sigortalanmlZI yaptIrmamlz laZlm, sigorta hayatI kolayla~tIran bir ortakhk" dedi.

(:IKARDIGI miizik albiimleriyle dik-
katleri iizerine <;eken Tugba Ekinci bi-
lin<;li bir sigorta tiiketicisi. Sigorta
danl§manl olarak Evrim Sigorta
Hizmetlerini, se<;tigini belirten Ekinci
"her sigortahmn giivenilir bir sigorta
araClsma htiyacl vardlr" diyor. Sigorta
iiriinleriyle kendisini ve gelecegini ga-
ranti altma almanm birinci slmf insanlar
i<;in olmazsa olmazlardan birisi oldugu-
nu savunan Ekinci, SEMSIYE'nin soru-
lanm yamtladl.

Ozel sigortalarla ilgili dii~iinceleriniz
neler?
Ne yaZlk ki eskiden sigortacIllk insanla-
n somiiren bir kurum gibi anla§lhrdl
ama artlk insanlar arasmda sigortah 01-
mak ve sigortaslz olmak diye bir aymm
var. Sigortahysamz birinci, sigortaslzsa-
nlZ ikinci slmf insanml§smlz gibi bir de-
gerlendirme yapJllYor. Birinci Sllllf 01-
mak istiyorsamz mutlaka ferdi, hayat ve
ev sigortalanmlZl yaptlrmamlz laZlm. Si-
gortamn hayatl kolayla§tlrdlgml ve <;ok
mantJkh bir ortakltk oldugunu dii§iinen-
lerdenim. Sigorta §irketim Ergo §irketi-
ne baglt olarak <;alt§an Evrim Sigorta
Araclhk Hizmetleri. Bildigim kadanyla
Tiirkiye'nin en biiyiik sigorta acentesi.

Sigorta bilinci iizerine sizin
soyleyecekleriniz neler?
Sigorta §irketlerinin pek <;oka<;lhmlan var.
Mutlaka insanlann ozellerinden biraz kJ-
Sip, kendilerini sigorta ettirmelerinden ya-
naYlm. c;iinkii sigorta ger<;ekten <;okbiiyiik
bir kolayhk. Allah korusun tabii ama ba§l-
mlza bir anda kotii bir §ey gelmeyeceginin
garantisini kim verebilir.

60 milyar TL zararlm karfiulandl
Arabalarlm benim ii;in i;ok daha fazla
onem ta~lyor i;UnkU sonui;ta bUyUk

emeklerle aldlglmlz, degerli mallarlmlz
sokakta bekliyor. Onlara zarar gelmesin

istiyorsak bunun da tek bir gUvencesi
var 0 da sigorta ~irketleri. Bir

keresinde arabam bUyUk bir kaza yaptl,
ama Evrim Sigorta i;ok bUyUk bir
sigorta ~irketi oldugu ii;in beni hii;

Uzmedi. GUndUzdU ve bilmeden ters
yone girmi~tim. Ters yone girmenin

verdigi bUyUk bir kaza oldu. Allah
korudu, benim saghglma hii;bir ~ey

olmadl ama vine de sigorta ~irketim
kazadan sonra da benimle i1gilenmeye

devam etti. Sicagi slcaglna bir ~ey

olmasa bile daha sonra belki bir ~ey
i;lkabilir dive bana yapmam gerekenleri
soylediler. Kazadan sonra ben eve
gelmi~tim ~oku zor atlatml~t1m ama
onlar sanki doktorummu~ gibi benimle
3-4 gUn daha i1gilenmeye devam ettiler.
Ben ucuz atlattlm ama onlar benden
daha i;ok endi~elendiler. Arabam da
geri;ekten i;ok i;ah~lp emek vererek
aldlglm bir arabaydl, hurda haline
geldigini gorUnce "param sokaga gitti,
ke~ke boyle bir ~ey olmasaydl" dive
UzlilmU~tUm. Fakat beni 0 konuda da
Uzmediler. Kaza bir ya da iki YII once
geri;ekle~ti ve 60 milyar TL kadar olan
zararlml sigorta ~irketim kar~lladl.

Sigorta ~irketinizi se~erken nelere
dikkat edersiniz?
Asltnda ilk tam§ma biraz kader oluyor. Ki-
min daha iyi bir acente oldugunu genelde
<;evrenizden duyuyorsunuz ve <;evreniz sizi
yonlendirmi§ oluyor. Eger duydugunuz
§eyler de yaplcl §eylerse tam§ma siireci
ba§ltyor ve ilk sigorta ettirdiginiz §ey de
araba oluyor. Arabadan soma 0 beraberlik
ev sigortasma ve saghk sigortasma donii§ii-
yor. Boylelikle sigorta §irketinizle birlikte
yol ahp, aileye donii§iiyorsunuz.

Sizin i~in bir poli~enin olmazsa olmaz
maddeler nelerdir?
Sigorta yaptlracak ki§ilerin, ode me kolay-
hklanna degil de, sigorta §irketinin anla§-
mah olduklan yerlere daha fazla on em ver-
melerini ve bu §ekilde degerlendirmeleri-
nin mantlkh olduguna inamyorum. lyi bir
sigorta §irketi mutlaka iyi hastanelere bag-
hdlr. Ama bazl ki§iler i<;inseiyi ya da kotii
hastaneden <;ok, hastanenin ona yakJn ya
da uzak olmasl onemlidir. Bu nedenle her-
kesin tercihi farkll olabilir. Eger saghk an-
la§masl yaplyorsam, benim tercihim daha
<;ok iyi doktorlann oldugu hastanelerden
yana oluyor. Nasii sokaga park ettigimiz
bir arabamlz varsa, kaplsml kilitleyerek
<;lktlglmlz bir evimiz de var. Apartman da-
iresi ya da miistakil kilitleyerek gittigimiz-
de sahipsiz kaltyor. Boyle bir durumda
onun bir sahibi oldugunu dii§iinmek, sigor-
ta §irketine giiven duymak <;ok mantlklt.
Zaten konut sigortalannm fiyatlan <;okdii-
§iik. Genelde insanlar ev sigortasmm da
araba sigortasl pahah oldugunu samyorlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi hakklnda ne
dii~iiniiyorsunuz?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bundan on
yll once dahil oldum. Ama mutlaka belirt-
mek istedigim §ey: Herkesin oncelikle dev-
let giivencesi olmalt, Bireysel Emeklilik
Sistemi'ne bunun abisi ya da karde§i gibi
bakl1malt. Ama bence gelecek adma fayda-
h bir adlm oldugu i<;inbence her bireyin
"emeklilik sigortasl yaptlrmasl gerekir" di-
ye dii§iiniiyorum.


