
Hayati riskler HDI
güvencesinde

HDI Sigorta, piyasaya yeni
sunduğu ferdi kaza sigortası

ürünü Hayat-i ile sigortalılarının
pek çok riskini teminat
kapsamına aldı. Hayat-i ile kaza
sonucu vefat ve sürekli
sakatlıktan kapkaça, kaza
sonucu tedavi masraflarından,
hukuksal korumaya kadar pek
çok risk teminat altında. HDI
Sigorta, yeni
ürünüyle
Türkiye’de ilk
defa
sigortalının
çocuğunun
eğitim
güvencesini de
ferdi kaza sigortası teminatları
arasına aldı. Teminatların
otomatik olduğu ve tüketicilerin
poliçeye istediği menfaattarı
atayabildiği üründe, sigortalının
herhangi bir kaza sonucu vefatı
veya kaza sonucu sürekli sakat
kalması, Ferdi Kaza Sigortaları
Genel Şartları çerçevesinde ve
poliçede yazılı kişi başına verilen
teminat limitine kadar temin
ediliyor. Sigortalının herhangi bir
kaza sonucu vefatı veya sürekli
sakat kalması halinde ileri
sürülecek tazminat talepleri ile
tedavi masrafları karşılanıyor.
Ürünün en çok öne çıkan
özelliğini ise ‘çocuk eğitim
güvencesi teminatı’ oluşturuyor.

Axa Sigorta'nın Ailem
Sigortası, tek bir poliçe ile

tüm aile fertlerini sigortalama
imkanı sunuyor. Axa Sigorta'nın
bir çok teminatı bir araya
getirdiği paket ürünü Ailem
Sigortası, tek bir poliçe ile tüm
aile fertlerini sigortalama imkanı

sunuyor. Axa
Sigorta Ailem
Sigortası; kaza,
kapkaç, gasp,
3. kişilere
verilebilecek

zararlar ve hukuksal
uyuşmazlıklar gibi gündelik
yaşamda sıkça karşılaşılan çeşitli
riskleri içerirken, asistans
hizmeti ile de sigortalılara 7/24
tıbbi bilgi ve danışmanlık,
ambulans hizmeti, tıbbi nakil, yol
yardımı, konut yardımı, işyeri
çilingir ve güvenlik hizmetleri
gibi olanaklar sunuluyor.
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Sigortacılar mızıkçılık yapmamalı
KP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan, ül-
kemizde insanların olası problemlere karşı ilk
olarak ailelerinden yardım istediklerini bu ne-
denle de sigortayı düşünmediklerini belirtiyor.
Memecan'a göre sigorta şirketlerinin tüketici-
lerin ihtiyaçlarını iyi anlaması gerekiyor.“Hasar
anında sigorta şirketleri mızıkçılık yapmamalı”
diyen Memecan Evrim Sigorta e-gazete'ye si-
gorta tüketicisi olmanın detaylarını anlattı.

ÖÖzzeell  ssiiggoorrttaallaarr  hhaakkkkıınnddaa  nnee  ddüüşşüünnüüyyoorrssuu--
nnuuzz??

Hayatımızı belli bir düzene oturtuyor, yaşa-
yıp gidiyoruz. Hayatın zor olan yanı önümüze
çıkan aksilikler, kazalar, talihsizlikler, hastalık-
lar oluyor. Bunlarla başetmeye her zaman hem
psikolojik olarak hem de madden hazırlıklı ol-
mayabiliyoruz. Düzenimiz bozulabiliyor, çare-
siz ve parasız ortada kalabiliyoruz. Böyle
durumlara düşmeyelim diye hayatımızdaki
riskleri azaltmaya, tedbirli, temkinli olmaya ca-
lışıyoruz. Hayatı endişeli yaşıyoruz. Özel sigor-
talar hayatımızı 'daha az endişeli' yaşamamızı
sağlıyor. Olabilecek riskler, beklenmedik du-
rumlar, kazalara karşı tedbir olarak özel sigor-
talar yaptırıp daha rahat uyuyabiliyor, daha
rahat yaşayabiliyoruz. Beklenmedik durumda
psikolojik olarak etkilenmememiz mümkün

değil. Ama, madden etkilenmememiz özel si-
gortalar sayesinde mümkün olabiliyor. Bu da
büyük rahatlık hissi veriyor.

ÇÇaallıışşttıığğıınnıızz  ssiiggoorrttaa  şşiirrkkeettiinnii  nneeyyee  ggöörree  bbeelliirr--
lliiyyoorrssuunnuuzz??

Sigorta şirketinin güvenilirliği, düzgün bir ti-
cari durumu olması çok önemli. Sigortalının ih-
tiyaçlarını iyi anlaması ve uygun sigorta paketi
önerebilmesi önemli. Hasar anında mızıkçılık
yapmaması önemli.

EEvvrriimm  SSiiggoorrttaaccııllııkk  HHiizzmmeettlleerrii  iillee  kkaaçç  yyııllddıırr  ççaa--
llıışşııyyoorrssuunnuuzz  vvee  oonnllaarrıı  tteerrcciihh  eettmmee  sseebbeebbiinniizz
nneeddiirr??

Evrim Sigortacılık Hizmetleri ile 20 yıldır ça-
lışıyorum. Daha önce sigortalarımızı çesitli
acentelerden yaptırıyorduk. Evrim Sigortacılık
danışmanlığımızı yaparak ihtiyaçlarımızı belir-
lememize yardımcı oldu. Ekonomik bir şekilde
'en endişesiz' yaşamamız için sigorta paketleri
düzenlediler. Hasarımız olduğunda bizi üzme-
den hasarımızın telafi edilmesini sağladılar.
Değişen, gelişen sigorta hizmetlerinden haber-
dar edip, faydalanmamızı sağladılar.

HHaannggii  ssiiggoorrttaa  üürrüünnlleerriinnii  kkuullllaannııyyoorrssuunnuuzz  vvee
ssiiggoorrttaayyaa  yyııllllııkk  nnee  kkaaddaarr  bbüüttççee  aayyıırrııyyoorrssuunnuuzz??

Ev, sağlık, işyeri, araç sigortalarımız var.Si-
gorta bütçemizi 'endişesiz yaşama' kriterini

göz önünde bulundurarak gerekli olan prim
ödemelerini hesaplayarak yapmıştık. Bu düzen
devam ediyor. Diğer bütçe kalemlerini sigorta
masraflarını göz önünde bulundurarak belirli-
yoruz. Bizim sigorta prim ödemeleri konu-

sunda önceliğimiz var.
SSiiggoorrttaa  ppoolliiççeessiinnddee  öönnccee  tteemmiinnaattllaarraa  mmıı  bbaa--

kkaarrssıınnıızz  yyookkssaa  ffiiyyaattaa  mmıı??
Endişesiz yaşayalım derken, elimizdeki avu-

cumuzdakini verip de 'endişesiz' yaşayalım de-
miyoruz. Bu bir dengedir. Çeşitli sigorta
şirketlerinin teminat ve primlerini inceleriz.
Bunlardan kendi durumumuz için en optimal
olanı seçeriz. Ne teminattan vazgeçeriz, ne de
en az prim ödemekten.

YYuurrttddıışşıınnddaa  uuzzuunn  ssüürree  yyaaşşaammıışş  bbiirr  kkiişşii  oollaa--
rraakk  üüllkkeemmiizzddeekkii  ssiiggoorrttaa  aallggııssıınnıı  yyuurrttddıışşıı  iillee  kkıı--
yyaassllaarr  mmııssıınnıızz??

Bir dönem Amerika'da yaşadım. Orada si-
gortalanma seçmeli bir konu gibi değil. Bir ön-
celik. Sanki orada daha korumasız bir ortam
vardı. Burada geniş aile düzeni bir yere kadar
bir koruma sağladığından insanlar hala buna
güveniyor. Orada hemen başvurulacak yakın
aile desteği pek olmadığından herkes biraz
daha temkinli. Zorunlu sigortaların da insan-
larda sigorta alışkanlığı gelişmesine katkısı
olmuş.

MMiilllleettvveekkiillii  oollaarraakk  üüllkkeemmiizzddeekkii  ssiiggoorrttaa  bbiilliinn--
cciinniinn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  iiççiinn  ssiizzccee  nneelleerr  yyaappııllmmaassıı  ggee--
rreekkiiyyoorr??  

Sigorta bilincinin gelişmesi için sigorta şir-

ketlerinin bilinçlendirme kampanyaları, etkili
reklamlar yapmaları gerekir.

SSiiggoorrttaa  şşiirrkkeettlleerriinnee  vveerrmmeekk  iisstteeddiiğğiinniizz  bbiirr
mmeessaajj  vvaarr  mmıı??

Sigorta şirketleri istismara karşı çok titiz ol-
malılar. Hasar tespitleri adil olmalı. Sistemi is-
tismar edenler yüzünden sigorta primlerinin
artmasına izin vermemeliler. Sistemden fayda-
lanabilecek insanlar için sigorta primlerinin
caydırıcı hale gelmemesine dikkat etmeliler.

SSiiggoorrttaa  iillee  iillggiillii  bbaaşşıınnıızzddaann  ggeeççeenn  iillggiinnçç  bbiirr
oollaayy  vvaarrssaa  bbiizziimmllee  ppaayyllaaşşıırr  mmııssıınnıızz??

Amerika'da bir arkadaşım akşam evde otu-
rurken internetten araba sigortalarını incele-
miş. Çok da fazla düşünmeden kendi
sigortasından daha uygun fiyatlı bir sigorta
bulunca gece gece o pakete geçiş yapmış. Üç
kuruş kazandım diye mutlu mutlu yatmış. Er-
tesi sabah, hem de yoğun trafikte, ağır ağır gi-
derken önündeki araca çarpmış. O da onun
önündekine çarpmış. Hayatında hiç kaza yap-
mamış olan ve çok da iyi bir şoför olan arka-
daşım bir gece önce yeni aldığı paketin
kapsamının sınırlarını farketmemesi yüzün-
den karşı taraftaki mağdurlara on binlerce
dolar ödemek zorunda kaldı. Ayrıca, saçını ba-
şını yoldu. Gülseli Özdemir

AKP İstanbul Milletvekili Nursuna Memecan özel sigortaların hayatımızı ‘daha az endişeli’ yaşamamızı sağladığını
belirtirken, “Sigorta şirketleri, tüketicilerin ihtiyaçlarını iyi anlamalı ve hasar anında mızıkçılık yapmamalı” dedi

Axa Sigorta'dan
Ailem Sigortası

Lojistik üs haline gelen ve önemi
günden güne artan Mersin,

sektörün önemli buluşma
noktalarından birine daha ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor. Taşımacılık ve
lojistik sektörü üçüncü kez, Forza
Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri
A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliği
ile Mersin Liman İşletmeciliği - MIP
ana sponsorluğunda 07-10 Ekim
2010 tarihleri arasında Mersin
Yenişehir Fuar Merkezi’nde

düzenlenecek 3. Lojistik ve Transport
Fuarı’nda bir araya gelecek.Bu yıl
8.500 m2’lik bir alanda 160 firma
katılımı ile gerçekleştirilecek olan

Mersin 3. Lojistik ve Transport
Fuarı’na yerli ve yabancı 10.000
profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Organizasyon çerçevesinde, ihra-
catı artırmak, ihraç ürünlerin çeşit-
lendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni
pazarlar bulunması ve pazar payları-
mızın korunması amacı ile Dış Ticaret
Müsteşarlığı koordinatörlüğünde,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Se-
kreterliği organizasyonu ile fuar kap-
samında Alım Heyetleri getirilecek.
Başta ABD, Almanya, Azerbaycan,
B.A.E., Brezilya, Cezayir, Çin, Endo-
nezya, Güney Afrika, Gana, Güney
Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindis-
tan, Irak, İran, İsveç, İtalya, Kanada,

Katar, Kazakistan, Kenya, Kosova,
Libya, Lübnan, Malezya, Meksika,
Mısır, Nijerya, Pakistan, Peru, Po-
lonya, Rusya, Senegal, Suudi Arabis-
tan, Sudan, Suriye, Şili, Tanzanya,
Türkmenistan, Tunus, Ukrayna,
Umman, Ürdün ve Vietnam’dan gele-
cek alım heyetleri ile Lojistik Fua-
rı’nda ayrı bir hareketlilik
yaşanacak.Taşımacılık ve lojistik
sektörünü bir araya getirecek olan
organizasyon bu yıl da sektörün say-
gın ve önde gelen kurum, kuruluş ve
dernekleri olan; Ulaştırma Bakanlığı,
DTM, TOBB, Deniz Ticaret Odası,
uluslararası bir kuruluş olan IRU Tür-
kiye, ARLOD, DTD, İNTADER, LODER,

RAYDER, RODER, TACCI, Teknikerler
Birliği, TREDER, TİGİAD, TND, UND,
UTİKAD tarafından destekleniyor.
Fuar ayrıca KOSGEB tarafından da
büyük destek görüyor.

Ayrıca Mersin 3. Lojistik ve Trans-
port Fuarı kapsamında Uluslararası
Lojistik Konferansı gerçekleştirile-
cek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası,
Mersin Deniz Ticareti Odası, Mersin
Lojistik Platformu ve Mersin Üniver-
sitesi işbirliği ile düzenlenecek Mer-
sin Uluslararası Lojistik
Konferansı’nda Uluslararası Lojistik
sektöründe Türkiye’nin Önemi ve Ge-
leceği ile Türkiye Lojistik Sektörü
gibi konular ele alınacak.

A

Sigorta
işlemleri
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hatlarımızdan 

bize
ulaşabilirsiniz

wwwwww..eevvrriimmssiiggoorrttaa..ccoomm..ttrr

00221166  557711  11  557711

e-gazete evrim sigortacılık  tarafından ’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com  T: 0216 326 83 20 Editör: Seval Karaca 

eevvrriimm  ssiiggoorrttaa

ERGO, bugüne kadar 20 ülkede
sahnelenen “Disney On Ice -

Disneyland Macerası” isimli buz
gösterisini 4.4 milyon TL’ye
sigortalatı ve gösterinin ana
sponsorluğunu üstlendi. Gösterinin
duyurusu geçtiğimiz gün  düzenlenen
bir basın toplantısıyla yapıldı.
Toplantıya Disney Türkiye,
Yunanistan, Kıbrıs Bölge Müdürü
Sinan Ceylan, Feld Entertainment
EMEA ( Avrupa, Orta Doğu ve Afrika)
Bölgesi Satış ve Pazarlamadan
sorumlu Başkan Yardımcısı Thomas
Skorstad, ICT Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Gürkaynak ve ERGO
İcra Kurulu Üyesi Sedef Korkmaz
katıldı. ERGO’nun tüketiciye yakın
olma felsefesinin bir göstergesi
olarak her zaman tüketicinin
hayatında yer almak, anlamak ve
yakın ilişki kurmak arzusunda
olduklarını belirten ERGO Türkiye
İcra Kurulu Üyesi Sedef Korkmaz
sözlerine şöyle devam etti:
“Yaptığımız işlerin çoğunda ilk
hedefimiz ailelerdir. Yeni ürünümüz
“Kep Destek” eğitim sigortasıyla
artık çocukları da güvence altına
alıyoruz’’ dedi. Aile kurumunu çok
önemsediklerini belirten Sedef
Korkmaz, “Dünyada aileler
tarafından en çok sevilen
gösterilerden biri olan ‘Disney on Ice-

Disneyland Macerası’na ana sponsor
olmamızın nedeni de bu
vizyonumuzdur. Bu gösteriyle
Türkiye’de geniş kitlelere ulaşacağız
ve aileleri tüm bireyleriyle birlikte
kucaklayacağız.” 

Eğitime kep desteği
Toplantıda yeni ürünü 'Kep Destek
Sigortası'nın da tanıtımını yapan
ERGO, çağındaki çocukları güvence-
altına alıyor. Ürün; sigortalı anne ya
da babanın kritik bir hastalığa yaka-
lanması, kaza sonucu sakat kalması-
veya yaşamını yitirmesi
durumlarında, çocuğun eğitim ve
bakım masraflarını karşılıyor. Bir yıl-
lık sigorta süresi içinde sigortalı ebe-
veyni etkileyen kritik bir hastalık ya
da kaza durumunun gerçekleşmesi
halinde poliçede güvence altına alın-
mış çocuğa, sigortalının tercihine
göre belirlenmiş süre boyunca ve
yine sigortalının belirlediği limit
kadar her yıl tazminat ödemesi yapı-
lıyor. 18-55 yaş arasındaki sağlıklı
her ebeveyn, kritik bir hastalık teşhis
edilmediği sürece her yıl yeniden Kep
Destek sigortasını yaptırabiliyor. Si-
gorta yaptırılırken 7 veya 15 bin TL tu-
tarındaki teminat limitleri ve 1 yıldan
5 yıla kadar tazminat ödeme süresi;
sigortayı yaptıran kişi tarafından her
yıl yeniden belirlenebiliyor.

Nursuna Memecan

Lojistik sektörü Mersin’de buluşuyor
Mersin, 3. Lojistik ve Transport Fuarı ile taşımacılık ve lojistik sektörüne bir kez daha ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Fuar, sektörün saygın ve önde gelen kurum, kuruluş ve derneklerini bir araya getirecek.

Disney,            güvencesiyle Türkiye’de

Almanya'nın en büyük sigorta
şirketlerinden Allianz Group

ilk defa yaptığı dünya çapındaki
yaşam standardı hakkındaki
araştırma sonuçlarını yayınladı.
Bu araştırmaya göre ekonomik
kriz döneminden özelikle
gelişmiş ülkeler daha büyük zarar
gördü. Fakir ülkeler ise ekonomik
krizin yaşandığı bu dönemde
ilerleme kaydettiler. Araştırma
çerçevesinde 2000 yılından bu
yana 50 ülkenin gelir durumu
dağılımı incelendi. Ekonomik
krizden en çok kayba uğrayan
ülkeler sırasıyla ABD, Yunanistan
ve İspanya. Bunun üzerine zengin
ile fakir arasındaki uçurumun
azaldığını belirten açıklama on yıl
öncesine kadar zengin ülkelerin
maddi durumu fakirlere göre 135
katı idi ancak şimdi bu sayı 45
katına kadar düştü. Böylece bir
orta kesim oluşmuş oluyor. En
zengin ülkeler sıralamasında ilk
sırayı açık ara fark ile İsviçre aldı.
MMeessuutt  ZZEEYYRREEKK  //KKÖÖLLNN  ––  DDHHAA

Zengin ile fakir
arasındaki fark

azalıyor

Küresel Bağlantılı Gümrükler
ve Özel Sektör konulu

Dünya Gümrük Örgütü(DGÖ)
2010 yılı Forumu 6-7 Ekim 2010
tarihlerinde ülkemiz ev
sahipliğinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Foruma
aralarında DGÖ üye ülkelerinin
gümrük idarelerinden sorumlu
bakanlar ve gümrük idareleri
başkanları, çeşitli uluslararası
kuruluşların üst düzey yetkilileri
ve ilgili alanlarda faaliyet
gösteren özel sektör
temsilcilerinin yer aldığı 400
yabancı temsilcinin katılması
bekleniyor. Forum kapsamında,
çeşitli uluslararası kurum ve
kuruluşun stantlarının
bulunacağı bir sergi alanı yer
alacak ve Uluslararası taşımacılık
alanında faaliyet gösteren 
çeşitli kamu ve özel sektör
temsilcileri bir araya gelecek.

2010 Dünya
Gümrük Örgütü

Forumu 


