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ürkiye’nin yüzde 95’i deprem riski altında bulunuyor.
Fakat ülkemizde her 100 kişiden sadece 5’i afet
durumunda can ve mal kaybına uğrayacağını düşünüyor
ve bunun için hazırlık yapıyor. Birçoğumuz depremden
korkuyor olsak da ne doğal afetlere karşı hangi önlemleri
alacağımızı biliyor ne de deprem sonrasında meydana
gelebilecek riskler için konutumuzu sigortalıyoruz.
Hâlbuki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu
Deprem Sigortası (ZDS) ile deprem sonucu yangın,
infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda
neden olacağı hasarlara karşı güvence sağlıyor. Özel
sigorta şirketleri Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra
Konut Sigortası ile de evinizi koruma altına alıyor. 

Risk algısını daha da genişletmeyi amaçlıyoruz
ZDS poliçelerinin 6 milyon 250 bin adede ulaştığını
belirten DASK Koordinatörü İsmet Güngör, son kamuoyu
araştırmalarının tüketicide risk algısı oturmaya
başladığının görüldüğünü belirterek, amaçlarının bu

algıyı daha da genişletmek olduğunu söyledi. Güngör,
sigorta bilincini oluşturmak adına DASK’ın ilk ve en
dikkat çekici faaliyetinin ‘Şehirler yarışıyor, sigortalılar
kazanıyor’ yarışması olduğunu, bunun yanı sıra bir kısa
film yarışması faaliyeti yürüteceklerini belirtti. Burada
amaçlarının İtalya’dan Ortadoğu’ya kadar uzanan deprem
kuşağındaki ülkeleri de katarak üniversitelere ulaşmak
olduğunu söyleyen Güngör, “Bu yarışmayla deprem ve
sigorta algısının okullardan başlaması gerekliliğini
vurgulamak istiyoruz” dedi. 

ZDS’yi nereden yaptırabilirim?
“Biz 14 yıllık süreçte talebi oluşturduk fakat satışımızı
bankalar, acenteler ve şirketler üzerinden
gerçekleştirdiğimiz için bir sanal kurum haline geldik”
diyen Güngör, şu an bin acenteye dağıttıkları DASK
tabelalarıyla tüketicinin sigortaya ihtiyacı olduğunda
nereye gideceğini bileceğini belirtti. İnsanların ilaç ihtiyacı
olduğunda eczaneye gittiklerini fakat sigorta sektöründe

bunun daha gerçekleşmediğini belirten Güngör, “Tüketici
hala ‘ZDS’yi nereden yaptırabilirim?’ sorusunu soruyor.
Tüketici kendine bu soruyu sorduğunda DASK tabelasını
gördüğü acenteye girecek ve poliçesini buradan satın
alabilecek” dedi. Güngör, bunun acenteler açısından da
artı sağlayacak bir proje olduğunu sözlerine ekledi. 

ZDS’nin süresinin bir yıl olduğunu ve her
yılın sonunda yenilenmesi gerektiğini
söyleyen Güngör, poliçesini zamanında
yenileyen sigortalılara indirim fırsatı
da sunduklarını belirtti. Güngör,
“Süresi biten poliçenizi
yenilediğinizde yüzde 20 indirim
kazanırsınız. Zorunlu Deprem
Sigortanız olmadan da 
hiçbir tapu, elektrik, 
su aboneliği 
işlemi 
yaptıramazsınız” dedi.
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DASK Koordinatörü İsmet Güngör, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra Konut Sigortası ile evini ve içinde
yer alan eşyalarını birçok riske karşı teminat alan tüketicilerde risk algısının oturmaya başladığını ifade etti.

Risk algısı oturmaya başlıyor

Eureko Sigorta Teknik Genel Müdür
Yardımcısı Süha Çele, Eureko Sigorta’nın

alacak yönetimi ve kredi sigortaları alanında
sunduğu hizmetlerle müşterilerine güvenle
hareket edebilecekleri bir ticaret ortamı
sağladığını belirtti. Çele, “Kredi sigortaları

konusunda attığımız adımlarla da hem ticari ve
kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor
hem de adet ve hacim bazında bu alandaki
büyümemizi sürdürüyoruz. 2014 yılında da
mevcut portföyümüzü ikiye katlayarak pazar
payımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Neova’dan
Soma’ya 1 milyon
TL yardım
Neova Sigorta, geçtiğimiz gün

gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu
toplantısında, 13 Mayıs’ta Soma’da
meydana gelen faciada şehit olan maden
işçilerinin ailelerine verilmek üzere 1
milyon TL bağış yapma kararı aldı.
Yaşanan elim hadiseden dolayı büyük
üzüntü duyduklarını belirten Neova
Sigorta CEO’su Özgür Bülent Koç, konu ile
ilgili olarak, “Acımız çok büyük, ancak
şimdi dayanışma zamanı. Biz sigortacılar
kötü günlerde hep sigortalılarımızın
yanında olup onlara destek olduk.
Soma’da hayatını kaybeden işçi
kardeşlerimizin geride kalan aileleri bizim
de ailelerimiz, yetimler bizim de
çocuklarımız. Milletimizin, geride
kalanlara sahip çıkacağından hiç
şüphemiz yok. Neova Sigorta olarak biz de
küçük bir bağışta bulunmak istedik. Bütün
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine
başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Aksigorta, yeni ürünü ‘Sağlığa Destek
Sigortası’ ile tehlikeli hastalıklardan

beklenmedik ameliyatlara kadar pek çok
riski hesaplı bir şekilde güvence altına
alıyor. Sağlığa Destek Sigortası diş
paketi, yıllık 315 TL prim karşılığında
tehlikeli hastalıklar ve ameliyatların yanı
sıra ameliyat sonrası fizik tedavi, kaza
sonucu acil tedavi ve acil tıbbi yardım
hizmetleri teminatlarını içeriyor.
Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası,
Koroner bypass, beyin anevrizması
ameliyatları, kalp, karaciğer ve böbrek
yetmezliği sonucu organ nakil
ameliyatları, safra kesesi, boyun fıtığı,
çapraz bağ, miyom, apandisit, bağırsak
düğümlenmesi ve kaza sonucu oluşan
ameliyatlar için de vaka başına 5 bin TL
teminat sunarken, ameliyat gerektiren
bir tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik
tedavi masraflarını da 1000 TL ile
teminat altına alıyor. 

Tüketici istemediği
takdirde krediye
sigorta yok

Tüketiciye tanınan hakların
genişletilmesi, tüketiciye

sunulan mal ve hizmetlerde kalite
standardının yükseltilmesi,
bürokratik işlemlerin azaltılması,
piyasadaki rekabet ortamının
gelişmesine katkı sağlanması
amacıyla 28 Mayıs'ta yürürlüğe
giren yeni Tüketici Kanunu ile,
tüketicileri daha ileri seviyede
korumaya yönelik tedbirler alındığı,
tüketicilerin hak arama yollarının
da kolaylaştırıldığı belirtiliyor. Yeni
kanun gereği artık belirlenecek
büyüklüğün üzerindeki projeler için
bina tamamlama sigortası
yaptırılması zorunlu olacak, kredi
sözleşmeleri ile ilgili olarak tüketici
isteği dışında sigorta yapmaya
zorlanamayacak.

Axa Sigorta 
ödüle doymuyor
Türkiye’nin En İyi İşverenleri

Benchmark Araştırması
sonuçlarına göre, Axa Sigorta,
2013 yılında olduğu gibi 2014
yılında da "501 ve üzeri çalışana
sahip şirketler" kategorisinde
Türkiye’nin en iyi işvereni seçildi.
Ödüle doymayan Axa Sigorta Etik
Değerler Merkezi (EDMER)
tarafından etik ve iş ahlakı
farkındalığı yaratmak, etik bilincini
yaygınlaştırmak ve gençlere örnek
olacak şirket ve yöneticileri
ödüllendirmek amacıyla verilen
“ETİKA 2013 Türkiye’nin En Etik
Şirketleri” ödülüne de layık
görüldü. Axa Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO
Cemal Ererdi, “Müşterilerimiz ve
diğer paydaşlarımız tarafından
‘çalışılması en kolay’ ve ‘en tercih
edilen’ şirket olarak teveccüh
görmemizin taahhütlerimize olan
güvenin sonucu olduğuna
inanıyoruz” ifadesinde bulundu.
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Konut Sigortası 
ile DASK’ınıza 

ek teminat

Yıllık 315 TL’ye Aksigorta’dan sağlık sigortası

Ticari alacaklar Eureko Sigorta
ile güvence altında

Genel Servis, Dudullu’da Araç Onarım Merkezi açtı
Genel Servis, İstanbul İkitelli’nin ardından Dudullu’da bir

yeni Araç Onarım Merkezi açtı. Şubat ayında açılan
İstanbul İkitelli Araç Onarım
Merkezi’nin ardından bir merkez de
İstanbul Anadolu yakasında açan
Genel Servis, bu açılışla birlikte
toplam merkez sayısını 7’ye çıkardı.
En son teknoloji ürünü ekipmanlarla
donatılan Genel Servis Dudullu
Şubesi; 2 bin 700 metrekare alana sahip ve araç onarım

merkezinde toplam 17 kişi görev yapıyor. Mapfre Genel Sigorta
kasko sigortalıları, yenilemelerde belirli oranlarda hasarsızlık

indiriminden faydalanılabiliyor,
Genel Servis’in onarım hizmet
kalitesinin arkasında durarak
onarımını gerçekleştirdiği araçlara,
yaptığı onarım için ömür boyu
garanti sunuyor. Ayrıca Genel
Servis araçların onarımı süresince

sigortalılara ücretsiz yedek araç hizmeti de veriyor.


