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Nakliyat firmaları, poliçelerini
dövize endeksli yaptırmalı
Evrim Sigortacılık Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim Aydın, dövizde yaşanan artışların bazı
sigorta branşlarında yapılan poliçelerde değer kaybı yaratabileceğini belirterek, nakliyat
firmalarını uyardı: “Nakliyat sigortalarının dövize endeksli düzenlenmesinde fayda var.”
lkemiz 17 Aralık süreci ile
birlikte 2014 yılına oldukça
hareketli başladı. Siyasi ve
ekonomik dalgalanmaların
göbeğinde olduğu bu harekete
ivme kazandıran ise yaşanan
kur artışı oldu. Dolar hızlı yükselişini sürdürerek
Ocak ayında 2,30 TL’nin üzerini gördü ve Şubat
ayı ortası itibarıyla 2.20 TL civarında seyretti. Kur
artışı finansal piyasaları etkilerken sigorta sektörü
de nasibini aldı. Özellikle hasar

Ü

sürecinde yurtdışından ithal malzeme ve
ürünlerin kullanıldığı branşlarda, yaşayan
poliçelerde değer kayıpları olabiliyor, yeni
imzalanacak poliçeler de ise primlerde artış
yaşanması bekleniyor. Bu noktada da bu
artıştan etkilenen branşların başında oto
sigortaları, konut sigortaları ve mühendislik
sigortaları geliyor. Nakliyat sigortalarının da
ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilendiğin bir
gerçekken, TL bazlı poliçeler nedeniyle
mağduriyetlerin yaşanması söz konusu
olabilecek. Değer kayıplarını önlemenin en önemli
yolu ise zeyilnamelerle yeniden değerleme
yaparak değer kayıplarını önlemek.

Kaskoda değer kaybı olmayacak
Evrim Sigortacılık Hizmetleri Genel Müdürü
İbrahim Aydın, yaşanan kur artışlarından en çok
etkilenen branşlardan birinin nakliyat sigortaları
olacağını söyledi. Kasko sigortalarında yeni
dönemde eksik sigorta ve aşkın sigorta

kavramlarının kaldırıldığını belirten Aydın,
“Tüketici bu noktada değer kaybı yaşamıyor,
dolayısıyla mağdur olmuyor. Nedenine bakacak
olursak artık poliçelerde araç değerleri yazmıyor,
rayiç bedel ifadesi yer alıyor. Yani hasardan bir
gün önceki piyasa fiyatı dikkate alnıyor. Döviz
artışı ya da azalması kasko sigortalarını bu
anlamda etkilemiyor” dedi. Döviz artışının kasko
sigortalarında yedek parça fiyatlarında artışa
neden olabileceğini dolayısıyla kasko
primlerinde artışlar yaşanabileceğini söyleyerek,
“Bu da sigorta şirketlerinin riski olmuş oluyor”
şeklinde konuştu.
Kur artışında, nakliyat poliçelerinde TL bazlı
poliçelerde sorun yaşanabileceğini belirten
Aydın, “Burada eksik ve aşkın sigorta olacak,
dolayısıyla tüketici mağdur olacaktır. Nakliyat
sigortası yaptıracak tüketicilere önlem olarak
dövize endeskli poliçe yapılmasını öneriyorum”
dedi. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü :”Lojistik
sigortalarında en önemli konulardan biri taşınan

Anadolu Sigorta Pert Kasko ile büyük
riskleri küçük primlerle kapsama alıyor
A

nadolu Sigorta, mevcut
prim seviyelerini yüksek
bulmalarından ötürü kasko
sigortası yaptırmayan
tüketicilere yönelik yeni bir ürün
hazırladı. Pert Kasko sigortası,
en az prim ile kasko
sigortasındaki en önemli temel
riskleri teminat kapsamına
almayı amaçlıyor.
Pert Kasko ürünü ile aracın
tam hasara uğraması veya
çalınması durumunda ‘Kasko
Sigortası Genel Şartları’
kapsamında sigortalıya teminat
sağlanıyor. Aracın karayolunda
veya demiryolunda
kullanılabilen motorlu,
motorsuz araçlarla çarpışması;
gerek hareket gerek durma
halinde iken sigortalının veya
aracı kullananın iradesi dışında
araca ani ve harici etkiler
neticesinde sabit veya hareketli
bir cismin çarpması veya aracın
böyle bir cisme çarpması,
devrilmesi, düşmesi,
yuvarlanması gibi kazalar;
aracın yanması ve aracın veya araç parçalarının çalınması veya
çalınmaya teşebbüs edilmesi, ana teminatları oluşturuyor.

Araçlara model yılı
sınırlaması getirilmiyor
Pert Kasko sigortası ürünü; yurtdışı ek teminatı, sigara ve benzeri
madde zararları, yetkili olmayan kişilerce çekilme, patlayıcı,
parlayıcı, yanıcı madde taşıma, anahtarın ele geçirilmesiyle

çalınma, deprem, heyelan,
fırtına, yıldırım, sel ve su baskını
ile grev, lokavt, kargaşalık, halk
hareketleri ve terör gibi Kasko
Sigortası Genel Şartları’nda yer
alan ek sözleşme maddeleri için
de teminat veriyor. Ek
sözleşmeyle teminat kapsamına
dâhil edilebilen bu zararlar
sonucunda gerçekleşecek tam
hasarlar da Pert Kasko
ürününün teminatı kapsamına
giriyor.
Pert Kasko ile ayrıca tüm araç
gruplarına, model yılı
sınırlaması getirilmeden
teminat sağlanıyor. Poliçeleri 1
yıllık olarak düzenlenen ve
deprem teminatının otomatik
olarak muafiyetsiz verildiği
üründe, taksit seçeneği de dâhil
bütün ödeme yöntemleri
sunuluyor.

Sigortalılar ürün kapsamında
asistans hizmetlerinden de
yararlanabiliyorlar. Kapsam dâhilindeki hizmetler ise şöyle
sıralanıyor: Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli
sürüşü engelleyen kaza durumunda aracın kurtarılması ve en
yakın anlaşmalı servise çekilmesi, aracın kullanılamayışı
nedeniyle konaklama (maksimum 3 gün süreli, limitler dâhilinde),
yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil, daimi ikametgâha dönüş
veya yolculuğa devam seyahati, seyahate devam etmek için rent a
car (maksimum 2 gün süreli), bilgi ve organizasyon servisi.

Ocak 2014 tarihinde uygulamaya başlanan
trafik sigortasında serbest fiyat uygulaması
ile şirketler müşterilerine istedikleri fiyatı
sunabiliyorlar. Allianz Sigorta da, müşterilerin
risk profiline bağlı olarak trafik sigortası
poliçelerini 99 TL’den başlayan fiyatlarla
sunuyor. Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif
Aytekin nu ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Aytekin, “Allianz olarak Türkiye’deki
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Eureko Sigorta, sağlık sigortası poliçesine
sahip müşterilerine, hastalıkların erken
teşhisi için ücretsiz check-up hizmeti
sunuyor. Rutin kontrollerin yanı sıra
yüksek maliyetli, ileri tanı kontrollerini de
kapsayan check-up paketinde 40 yaş üstü
erkeklerin her yıl yaptırması gereken PSA
tetkikleri ile 40 yaş üstü kadınların
mamografi çekimi de bulunuyor. Erken
tanının önemine dikkat çeken Eureko
Sigorta Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Direktörü Noyan Güvenç şunları ifade etti:
“Sadece hastalıkta değil sağlıkta da
müşterilerimizin yanında olmaya önem
veriyoruz. Sağlık sorunlarının oluşmadan
önlenmesine yönelik ücretsiz koruyucu
sağlık paketleri ile erken tespit edilmesine
yönelik ücretsiz check-up hizmetleri de
bunlar arasında yer alıyor.”

Nakliyat sigortalarında hareket
başladığında teminat başlar
“Nakliyat sigortalarında hava, deniz, kara
hangi yolla yapılırsa yapılsın hareket
başladığında teminat başlıyor, bittiğinde de
teminat bitiyor” diyen Aydın, bu nedenle
poliçelerin kısa süreli olduğunu ve zeyilnamenin
söz konusu olamayacağını belirtti.
Aydın, mühendislik, enerji, 3. şahıs
sorumululuk gibi sigorta branşlarında bu tür
süreçlerde değer kayıpları yaşanabiliceğini ve
zeyilname ile bu değer kayıplarının önüne
geçilebileceği uyarısında bulundu.

TSB, hak
sahiplerini
uyardı
T

ürkiye Sigorta Birliği
(TSB) gazeteye verdiği
ilanla, ödenecek prim ve
tazminat tutarlarında zaman aşımına uğrayan alacakları
olanları uyardı. ‘Paranız Bizde Kalmasın’ başlığıyla
yayınlanan ilanda, TSB üyesi sigorta ve emeklilik
şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde sigorta
faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak
sahiplerine ödenmesi gereken her türlü prim ve tazminat
tutarlarında zaman aşımına uğrayanların, şirket ve
kurumların web adresleri aracılığıyla 31 Mayıs 2014
tarihine kadar sorgulama yapabilecekleri belirtildi.
Sorgulama, T.C. kimlik numarasıyla; T.C. kimlik numarası
bilinmeyen kişiler için ad, soyad ve doğum tarihi ile
alacağın bulunduğu şirket bazında yapılabiliyor. Ayrıca
tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak
bilgilerinin toplandığı Güvence Hesabı web sitesi
üzerinden genel sorgu da yapılabiliyor. Zaman aşımına
uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete
15 Haziran 2014 tarihine kadar başvurulmaması halinde
ise bahse konu alacak Güvence Hesabı’na devredilecek.

Asistans hizmetleri de
ürün dahilinde sunuluyor

Allianz’da trafik sigortası
poliçeleri 99 TL’den başlıyor
1

Eureko’dan ücretsiz check-up
ile erken teşhis imkânı

malın sigortasıdır. Taşınan mal sigortası
dediğimizde sorumluluk ve CMR sigortaları
devreye giriyor. Yurtdışı sorumluluk
sigortalarında yine TL bazlı yapıldığında dövizde
yaşanan artışlar mağduriyet yaratabilir. Bu tür
poliçeler mutlaka malın cinsine göre euro ya da
dolar olarak belirlenmeli.”

geçmişimizin 90 yıl öncesine dayanıyor
olmasının avantajıyla ve global tecrübemizle,
sigortalılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesi
ile tercih ediliyoruz. Trafik sigortasında serbest
fiyat uygulamasının uzun vadede sigortalılara
büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı
zamanda bilinçli sürücü sayısının artmasına
katkıda bulunması da bizi sevindiriyor”
şeklinde konuştu.

2013 yılında depreme karşı daha fazla sigortalandık
2013 yılında
yüzde 22 artış
kaydeden hayat
sigortalarında
büyümenin
ana faktörü
deprem, yangın ve
doğal afet
sigortaları oldu.
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önetim danışmanlığı şirketlerinden The Boston
Consulting Group tarafından hazırlanan araştırmanın
sonuçlarına göre, 2013 yılında hayat dışı sigorta
primlerinde yüzde 22’lik artış görüldü. Büyümenin ana
faktörlerinden biri ise yüzde 26’lık bir büyüme
kaydederek 3,3 milyar TL’ye ulaşan deprem, yangın ve
doğal afet sigortası oldu. Bu sigorta alanındaki
büyümenin ardındaki ana faktör ise zorunlu ve ihtiyari
deprem sigortası primlerindeki artış oldu. 2013 yılında,
yangın poliçesi sayısı yüzde 5 artarken, zorunlu deprem
poliçeleri yüzde 24, ihtiyari deprem poliçeleri ise yüzde
90 artış kaydetti. Deprem, yangın ve doğal afet
sigortasının toplam hayat dışı sigorta primleri
içerisindeki payı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.
Hayat sigortası harici primlerdeki artışın bir diğer önemli
faktörü ise yüzde 38 artarak 5 milyar TL seviyesine
ulaşan zorunlu trafik sigortası oldu. Trafik sigortalarının
toplam primlerdeki payı bir önceki yıla göre yüzde 35
seviyesinde artarken, diğer birimlerin payları ise 2012
yılına göre önemli bir değişim göstermedi. Kaskonun payı
2013’te de yüzde 11 seviyesinde kalırken, sağlık sigortası
primlerinin payı ise yüzde 13’ten 12’ye geriledi.

