
Özel sigortaların bireyler için kurtarıcı olduğunu söyleyen Özay Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Engin Ergin, nakliyat
sektöründe de risklerin her daim var olduğunu belirterek, “Sigorta, nakliyat sektörü için de can simidi görevi görüyor” dedi.
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Sigorta, nakliyat sektörü için can simidi

zel sigortalar, hayatımızın olmazsa
olmazları arasında yer almaya başladı.
Sigortaların, insan hayatında çok önemli
bir yer tuttuğunu söyleyen Özay
Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Engin
Ergin, özellikle de nakliyat gibi
uluslararası bir sektörde riskin her daim
mevcut olduğunu dile getirerek, “Filonuzu
daima genç tutmalısınız ki pazarda yerinizi
koruyabilesiniz. Bu da ciddi yatırımlar
gerektiriyor. Fazlasıyla risk taşıyan bu
sektörde, sigorta nefes almak kadar
zorunluluk ve bizim için can simidi görevi
görüyor” dedi.

Gerek gerçek hayatta gerekse iş
hayatında beklenmedik kazalar ve
olaylarla karşılaşılabildiğini ifade eden
Engin Ergin, riskin her daim hayatın içinde
olduğunu belirterek, güvenli bir hayat
sürmek ve kayıpları telafi etmek adına bir
kurtarıcıya ihtiyaç duyulduğunu ve bu
noktada da özel sigortaların devreye
girdiğini söyledi.

Firma bünyesinde çeşitli sigorta
ürünlerinden faydalandıklarını belirten
Ergin, bu ürünleri şöyle sıraladı: “Özellikle
sermayemiz olan araçlarımızın korunması
açısından sigorta gerekli olan güveni bize
sunuyor. Bu kapsamda araçlarımız için
zorunlu trafik sigortası, kasko, yeşil
sigorta, CMR sigortası; çalışanlarımız için
seyahat sağlık sigortası ve bireysel
emeklilik; iş yerimiz için de DASK ve

yangın sigortasından yararlanıyoruz.”

Evrim Sigorta her zaman yanımızda
Firma olarak sigortadan faydalanmaları
gereken bir olay yaşadıklarını dile getiren
Ergin, olayı şöyle anlattı: “2010 yılının
Haziran ayında bir aracımız, Almanya
Degendorf –München istikametinde
büyük bir ölümlü kazaya karıştı ve
aracımızla birlikte kazaya karışan araçların
bir kısmı yanarak perte çıktı. Olay gece
yarısı meydana geldiği için direkt sigorta
şirketimiz Ergo Sigorta’nın hasar hattını
arayarak durumu bildirdik ve sonrasında
acentemiz Evrim Sigorta ile irtibata
geçerek neler yapacağımıza karar verdik.
Devam eden süreçte sigorta şirketimizin

çekici hizmetinden yararlanarak aracımızı
Türkiye’ye getirdik. Araç yandığı için perte
ayrıldı ve hiçbir sorun yaşamadan, gerek
araç bedeli gerekse çekme masraflarımızı
sigortamızdan temin ettik.”

Yaşadıkları olay sırasında acenteleri
Evrim Sigorta’nın kendilerine büyük
destek olduğunun altını çizen Ergin,
“Evrim Sigorta sadece bu tarz büyük
kazalarda değil yaşadığımız küçük çaplı
hasarlarımızda da bize her zaman destek
sağlıyor ve yardımcı oluyor” şeklinde
konuştu. 2004 yılında YENKAV (Yeniçağa
Kalkındırma Vakfı) üyesi olduklarını ve bu
vesileyle Evrim Sigorta’yla tanışma fırsatı
bulduklarını belirten Ergin, 2004 yılından
beri birlikte çalıştıklarını ifade etti.
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e-gazete evrim sigortacılık  tarafından ’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com  

AXA Sigorta, Sağlığım Tamam
Sigortası ile poliçe sahiplerinin

anlaşmalı özel hastanelerde SGK
güvencesini kullandıklarında ödemesi
gereken fark ücretlerini karşılıyor.
Uygulama ile Sağlığım Tamam Sigorta
poliçesine sahip sigortalıların, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel
sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık
hizmetleri için ödeyeceği fark 
ücretleri, hiçbir prosedür olmadan 
ürün özel ve genel şartları kapsamında
yüzde 100 karşılanıyor.

Sağlığım Tamam Sigortası’na Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan, SGK’lı 0-55
yaş arası herkes sahip olabiliyor. Hem
yatarak hem de ayakta tedaviyi kapsayan
poliçe, özel hastanede tedavi görmek
isteyenlere çözüm sunuyor. 
Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım,
kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner
anjiyografi, küçük müdahale 
giderleri, tek kişilik özel oda ve refakatçi
giderlerinin yanı sıra doktor muayenesi,
laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve
tanı yöntemleri, ileri tanı 
yöntemleri ve hatta fizik tedavi 
giderleri de Sağlığım Tamam Sigortası ile
teminat altına alınıyor.

AXA Sigorta ile
sağlığınız tamam

Garanti Bankası şubelerinden Eureko
Sigorta güvencesiyle Arabam

Garantide kasko sigortası satın alan
müşteriler, poliçe tutarının yüzde 10’u
kadar bonus kazanıyor. 31 Temmuz’a 
kadar sürecek kampanyadan, 
Arabam Garantide sigortasını ilk kez
yaptıran ve poliçe bedelini Garanti Bonus,
Flexi, Money ve Bonus Ticari kredi
kartlarıyla ödeyen müşteriler
yararlanabiliyor. Arabam Garantide
kaskosu, araçları çarpma, 
çarpışma, devrilme, yanma gibi kazalar,
hırsızlık, sel/su baskını ve deprem gibi
risklere karşı güvence altına alıyor. 
Eureko Sigorta, poliçe sahiplerine ayrıca
hasar durumunda sınırsız ikame araç
hizmetiyle Türkiye’de bir ilk olan Eureko
Vale Hizmeti’ni de sunuyor.

Kaskosunu Garanti’den
yaptıran yüzde 10
indirim kazanıyor

2014’te trafik sigortasında serbest dönem başlıyor
Hazine yayınladığı yönetmelikle

trafik sigortasının şartlarını
değiştirdi. 2014’ten itibaren sigorta
şirketleri, hiçbir kısıtlama olmadan
primleri serbestçe belirleyecek. Hazine
Müsteşarlığı, geçen hafta yayınladığı
bir yönetmelikle, trafik sigortasının
şartlarını değiştirdi. Değişikliklerin bir
kısmı yönetmeliğin yayınlanması ile
birlikte yürürlüğe girerken, bir kısmı
ekim ayında, bir kısmı da 2014’ün
başında uygulanmaya
başlayacak.Trafik sigortasında Hazine
tarafından yapılan değişikliklerin en
önemlisi ise, sigorta şirketlerinin
primleri tamamen kendilerinin
serbestçe belirlemeleri. Bugün için,
trafik sigortasında şirketler açısından
yarı serbest bir uygulama hakim.
Sürücülere uygulanacak hasarsızlık
indirimini, hasara göre prim artış

oranını, primlere yapılacak en yüksek
zammı ve İstanbul gibi büyük
şehirlerde uygulanacak en düşük prim
oranlarını Hazine tespit ediyor; sigorta
şirketleri de bu kriterlere göre primleri
belirliyor.

Hazine belli koşullarda müdahale
edebilecek

Bu uygulama, 1 Ocak 2014 itibariyle
son bulacak. Bu tarihten itibaren
hasarsızlık indirim oranı ile prim artış
oranını ve primlere uygulanabilecek en
yüksek zammı Hazine değil, artık
şirketler istediği gibi belirleyecek.
Şirketler, hangi sürücüye, hangi
oranda indirim ve artırım yapacaklarını
kendi tespit edecek; aynı şekilde hasar
yapan sürücülere de istedikleri oranda
prim artışı uygulayabilecek ve tüm
bunlara Hazine karışmayacak. Ancak
şirketler yapacakları indirim ve

artırımların tüm gerekçelerini
açıklayacak. Böylece 2014’ün başından
itibaren, trafik sigortalarının
primlerinde şirketler açısından tam
serbest dönem başlamış olacak.
Hazine Müsteşarlığı ise ancak, sigorta
şirketinin mali durumunda sorun
olduğunu gözlemler, şirketin belirlediği
primin haksız rekabete yol açtığına
inanır ya da sigorta şirketinin sigorta
yapmaktan kaçındığına kanaat
getirirse trafik sigortası primine
müdahale edecek. Bir ay fiyat
değiştirilemeyecek Trafik sigortasında
yapılan değişikliklerden biri de sigorta
şirketlerinin primleri birer aylık süreler
içinde değiştirebilecekleri. Bugüne
kadar şirketler, 6 aylık periyotlarda
revizyona gidiyor, senede iki kere trafik
sigortasında prim tarifelerini
değiştiriyorlardı. Geçen hafta

yayınlanan yönetmeliğe göre ise artık
şirketler, primleri aylık belirleyecekler
ve o ay içinde fiyatları
değiştiremeyecekler. Bu değişiklik ise
yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte
uygulamaya girdi. Yani, bugün sigorta
şirketinin sürücüye verdiği prim teklifi,
3 iş gününden az olmamak kaydıyla
teklifin verildiği ay sonuna kadar
geçerli olacak ve şirket, fiyatı
değiştiremeyecek.

Primleri internet sitelerinde
yayınlama zorunluluğu geliyor

Trafik sigortasındaki yeni uygulama
ile sigorta şirketlerine, 2013’ün Ekim
ayından itibaren uygulayacakları
primleri, internet sitelerinde açıklama
zorunluluğu da getiriliyor. Üç ay sonra
başlayacak uygulamaya göre şirketler,
trafik sigortasında uygulayacakları
temel tarife primini internet sitelerinde

açıklayacak. Sürücüler de açıklanan bu
primlere göre, sigortayı satın alacağı
şirketi seçecek ve o şirketin
acentesinden ya da çalıştığı banka
şubesinden poliçesini yaptıracak.
Böylece tüketicilere, trafik sigortasını
en ucuza, hangi şirketten
yaptırabileceklerini araştırma imkanı
sunulacak. Hazine’nin yayınladığı yeni
yönetmeliğe göre sürücüler, trafik
sigortasının süresi dolduğunda
sigortayı yenilemek zorunda.
Sigortanın bittiği tarihten itibaren
yenilemenin gecikmesi halinde ise, her
ay için primin yüzde 5’i oranında ceza
ödenecek. Ancak bu ceza tutarı
toplamda primin yüzde 50’sini
geçemeyecek. Aynı şekilde ilk kez araç
sahibi olan sürücüler de trafik
sigortasını yaptırmamaları halinde aynı
ceza ile karşı karşıya kalacak. bbiiggppaarraa

Aksigorta’nın 2010 yılından bu
yana, Arama Kurtarma Derneği

(AKUT) ile birlikte yürüttüğü ‘Hayata
Devam Türkiye’ projesi 2 bin 400
başvurunun yapıldığı SABRE
ödüllerinde finale kalarak, Türkiye’den
Altın SABRE 2013 ödülünü alan proje
oldu. Hayata Devam Türkiye Projesi,
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
tarafından verilen ve Türkiye’nin en
prestijli ödülleri arasında yer alan Altın
Pusula Ödülleri’nde de 2012 yılında
Kurumsal Sorumluluk-Eğitim
kategorisinde en iyi proje ödülünü
almıştı. Marmara ve ardından yaşanan
diğer depremlerde toplumun bilgi
yetersizliği nedeniyle kayıpların daha
da arttığı gerçeğinden yola çıkılarak
2010 yılında başlatılan ve 5 yıllık bir
kurumsal sosyal sorumluluk projesi

olarak tasarlanan proje ile geçtiğimiz
üç yıl içinde 30 il, 150 ilçede yaklaşık 3
milyon kişiye afetler konusunda
eğitimler verildi. 45 bin 000 kilometre
yolun kat edildiği 3 yıl boyunca, halka
yaklaşık 2 milyon eğitim kitapçığı
dağıtıldı. 3 boyutlu ‘G-Force Deprem
Tırı’ ile ve vatandaşlara 45 saniye
süresince 7,4 şiddetindeki Marmara
Depremi yaşatıldı ve doğal afetlerin
öncesinde, doğal afet sırasında ve
sonrasında neler yapmaları gerektiği
anlatıldı.

Projede, 4’üncü etap tamamlandı
Bu yıl projeyi daha geniş kitlelere
yaymak üzere ilk kez sosyal medyaya
da taşıyan Aksigorta, Facebook
kullanıcılarını ‘Afet Bilinci Kazandırır’
yarışması üzerinden sanal bir

yolculuğa çıkardı. Facebook
kullanıcılarının, afetleri önleme, afet
sırası ve sonrasında yapılması
gerekenler konusunda yöneltilen
soruları yanıtladıkları oyununun yanı
sıra Aksigorta’nın sosyal medya
hesapları Facebook
(Facebook.com/Aksigorta), Twitter
(twitter.com/hayatadevamtr) ve
HayataDevamTurkiye.com
adresindeki blog aracılığı yaklaşık 1
milyon kişiye ulaşıldı. 2 Nisan
tarihinde start alan ve 
7 Haziran tarihinde son bulan 4’üncü
etabın sonunda da 
23 il, 24 ilçede 
yaklaşık 1 milyon 
kişiye ulaşıldı.

Gerek sigorta
ürünleri gerekse

sigorta sisteminde
zaman zaman önemli
değişiklikler
yaşandığını ve bunun
takibi için bir sigorta
danışmanına ihtiyaç
duyduklarını söyleyen Ergin, hasar ya
da kaza anında neler yapılacağı
konusunda da yetkili birine danışma
ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

Sigorta ürünü satın alırken fiyatın
kendileri için çok önemli olduğunu
ancak sunulan hizmetleri de göz

önünde
bulundurduklarını dile
getiren Ergin,
“Özellikle son
dönemlerde trafik ve
kasko sigortalarındaki
artışlar bizi ne yazık ki
öncelikle fiyata

bakmaya itiyor ve sigortadan aldığımız
hizmetlerle karşılaştırma gereğini
hissettiriyor” dedi. Ergin, sigorta
şirketinden ya da acentesinden
beklentilerini ise ‘mevzuatta destek,
ödemede kolaylık ve kolay
ulaşılabilirlik’ şeklinde açıkladı.

Sigorta
danışmanına

ihtiyaç duyuyoruz

Mapfre Genel Sigorta,
Torun Center’e taşınıyor
Mapfre Genel Sigorta,

Mecidiyeköy’de inşa edilen
Torun Center’a taşınıyor. Torunlar
GYO’nun, İstanbul’un merkezinde
Ali Sami Yen arazisi üzerinde
hayata geçirdiği Torun Center
projesinde yer alan ofis kulesi,
Mapfre Genel Sigorta’nın yeni
adresi olacak. Genel müdürlük ofisi
olarak kullanılmak üzere, nisan
ayında satışa sunulan Torun Center
ofis kulesinin yüzde 18’ini alarak
toplu alım gerçekleştiren 
Mapfre Genel Sigorta, 
Türkiye’deki faaliyetlerini kuledeki

10 katta sürdürecek.
Torun Center ile Mapfre Genel

Sigorta arasında gerçekleşen satış
işlemleri ile ilgili olarak dün,
Torunlar GYO Yönetim Kurulu Üyesi
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Emre Torun ile
Mapfre Genel Grubu CEO’su Serdar
Gül arasında, Torun Center Satış
Ofisi’nde satış sözleşmesi Yaklaşık
67 milyon Dolar yatırım değeri
taşıyan bu satış ile bugüne kadar
tek bir markaya toplu olarak
gerçekleştirilen en büyük hacimli
ofis satışı tamamlanmış oldu.

Aksigorta Hayata Devam dedi,
Altın SABRE ödülünü aldı


