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Deniz keyfinizi sigortalayın!
Ü

ç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yat sektörüne ve
buna bağlı olarak yat sigortaları pazarına olan ilgi her
geçen gün artıyor. Yaz aylarının gelmesiyle de bu
pazara olan ilginin daha da artacağı hiç şüphesiz. Yat
sahipleri, denize açılıp şehrin karmaşasından
uzaklaştığı ve özgürlüğün tadını çıkardığı esnada
yatlarının karşı karşıya kalabileceği riskleri pek aklına
getiremeyebiliyor. Oysa her an farkında bile olmadığı
onlarca riskle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle her
varlığımız gibi, yatımızı da sigortalatmamız ve riski
sigortacıya devretmemiz büyük önem taşıyor. Bu
noktada da sigorta şirketlerinin görevi başlıyor ve
tüketicilere, kapsamlı bir güvence sunarak deniz
tutkularını doya doya yaşamalarını sağlıyor…
Sigorta şirketlerinin kendine özgü teminatlarla
tüketiciye sunduğu yat ve tekne sigortaları mevcut.
Ülkemizde teminatları sigorta şirketi tarafından
belirlenen ya da sigortalının kendi ihtiyaçları
doğrultusunda belirleyebileceği ürünleri sunan birçok
şirket var. Yat sigortası ile yatlar denizde, marinada,
rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde,
dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde,
çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde
ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü
bakım esnasında da güvence altına alınabiliyor.

Denizlerde güvenli bir yolculuk için
sigortanızı yaptırın, yatınız ve içindeki
ekipmanları olası risklere karşı
güvencede olsun

Asistans
hizmetlerinden de
faydalanabilirsiniz

Şirketin tecrübesi önemli kriterlerden
Yat sigortası yaptırılırken, sigorta şirketleri
tarafından talep edilen önbilgi formunun doğru ve
eksiksiz doldurulması önem taşıyor. Sigorta bedeli
tespitinde, sigortası talep edilen teknenin o günkü
rayiç bedelinin önbilgi formunda yer alması
sağlanmalı. Tekne sigorta bedelinin tespitinde
tereddüt var ise mutlaka sigorta şirketi ile görüşerek
ön ekspertiz yaptırılmalı. Yat sigortası yaptırılacak
şirketi seçerken, firmanın tecrübesinin göz önüne
alınması da önem arz eder. Sigortanın Türkiye’de
bulunan bir şirkete yaptırılması, hasar halinde
çözümü kolaylaştıracak bir etken.

Ayrıca yat sigortasına ek olarak sunulan Yat
Asistans Hizmeti ile de geçici araç temini,
konaklama hizmeti, eve dönüş veya seyahati
uzatma, yedek parça temini, uzman teknik
personel bulma desteği ve ulaşımı, yedek anahtar
gönderimi, sağlık danışmanlığı ve marina rehberi
gibi birçok hizmete de sahip olabilirsiniz.

Kur artışından en az etkilenmenin yolu: ZEYİLNAME
Y

Anadolu Sigorta
90 yaşında
T

ürk sigorta sektörünün amiral gemisi Anadolu Sigorta,
90. yaşını kutluyor. 1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla
ve 500 bin TL kayıtlı sermaye ile kurulan şirket, bugün 500
milyon TL sermayeye, genel müdürlüğün yanı sıra 9 bölge
müdürlüğüne, yüzde 50’ye yakın halka açıklık oranına 2.5
milyona yakın müşteri sayısına sahip ve Türkiye’de 5 bin
noktada hizmet veren dev bir şirket. Anadolu Sigorta,
kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2025 yılında hedefini de
“Her hanede bir Anadolu Sigorta poliçesi” olarak koyarken,
şirketin 90 yıldönümü nedeniyle dün de bir basın toplantısı
düzenlendi. Toplantıya, Anadolu Sigorta Genel Müdürü
Musa Ülken, Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı
Filiz Tiryakioğlu ve Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Gören katıldı.
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken,
konuşmasının başında, dünyada çok az sayıda şirketin
tarihinin, bir ülke tarihiyle birlikte anıldığına ve Anadolu
Sigorta’nın bu şirketlerden birisi olma ayrıcalığını
yaşadığını vurguladı. Anadolu Sigorta’nın kurulduğu 1925
yılından bugüne kadar gösterdiği gelişimi özetleyen Ülken,
“1925 yılında, sayıları 10’larla ifade edilen acentelerimizle
verdiğimiz hizmeti, bugün 5 bin noktada Türkiye’nin dört
bir yanına götürüyoruz. Anadolu Sigorta olarak Türkiye’de
ulaşmadığımız bir noktanın kalmadığını gönül rahatlığıyla
söyleyebilirim” dedi.

Yeni reklam filmi yayında
Anadolu Sigorta, ayrıca 90. yılına özel yeni reklam filmini de
1 Nisan’dan itibaren izleyenlerin beğenisine sundu. En
büyüğünden en küçüğüne Türkiye’nin tüm değerlerinin
Anadolu Sigorta güvencesi altına alındığı vurgulanan
reklam filminde, küçük de olsa insanların hayatına dokunan
bireysel sigortalardan, ülkeye değer katan dev projelere
kadar Anadolu Sigorta ürün ve hizmetleri etkileyici bir
kurguyla anlatılıyor.

eni yıl siyasi ve ekonomik çalkantıların
göbeğinde başladı. Mart ayında doların
2,64’ü görmesiyle yaşanan hareketlilik arttı.
Nisan ayının ortalarında 2,71’i görerek yeni bir
rekora imza atan dolar, yalnızca finansal
piyasaları değil, sigorta sektörünü de etkiledi.
Özellikle hasar sürecinde yurtdışından ithal
malzeme ve ürünlerin kullanıldığı branşlarda,
yaşayan poliçelerde değer kayıpları
olabiliyor, yeni imzalanacak poliçelerde ise
primlerde artış yaşanabiliyor. Değer kayıplarını
önlemenin en önemli yolu ise zeyilnamelerle
yeniden değerleme yaparak değer kayıplarını
önlemek. Bu noktada da bu artıştan etkilenen
branşların başında oto sigortaları, konut
sigortaları ve mühendislik sigortaları geliyor.
Nakliyat sigortalarının da ekonomik ve siyasi

gelişmelerden etkilendiği bir gerçekken, TL
bazlı poliçeler nedeniyle mağduriyetlerin
yaşanması söz konusu olabiliyor.

Oto, yangın ve mühendislik
sigortaları etkileniyor
Dövizde yaşanan artışlar sigortacılar
açısından doğrudan ve dolaylı olarak önemli
ölçüde maliyete etki ediyor. Sorun, özellikle
kasko ve trafik maddi hasarlarında parça ve
boya gibi bazı işçilik maliyetlerinde ortaya
çıkıyor. Bunun sonucu olarak prim artışları da
yaşanabilir.
Kur artışlarından en çok etkilenen ve
sigortalıların değer kaybı yaşadığı branşlar
arasında yangın, enerji ve içerisinde inşaat,
montaj, makine kırılması, elektronik cihaz

kırılması sigortalarının yer aldığı mühendislik
sigortaları bulunuyor.

Değer kayıplarına karşı
zeyilname düzenlenmeli
Değer kayıpları telafi edilmezse sigortalının olası
bir hasar sonrası mağduriyeti de o kadar artıyor.
Bu tür dönemlerde sigortalıların yapması
gereken şey, sigorta şirketi veya acentesine
değer kaybını önlemek adına zeyilname için
başvurması. Poliçe üzerinde herhangi bir
değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda
düzenlenen zeyilname ile sigorta bedelinin
yeniden hesaplanması, böylelikle teminatların
korunmasını sağlanıyor. Bu noktada sigorta
şirketleri ve acentelerin de sigortalılarını konuyla
ilgili olarak bilgilendirmesi önem taşıyor

Aksigorta araştırdı: 5 kişiden 4’ü
kanser taraması yaptırmamış
S

ağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu tarafından hazırlanan
Türkiye Kanser İstatistiklerine göre,
Türkiye’de her yıl yaklaşık 162 bin kişiye
kanser teşhisi konuluyor. Dünya Sağlık
Örgütü’ne bağlı Kanser Araştırması
Uluslararası Ajansı’nın (IARC) Dünya
Kanser Raporu’na göre ise dünyada
2008’de bir yılda 12.4 milyon yeni
kanser vakası saptanırken, 2012 yılından
bu yana her yıl 14 milyon yeni kanser
vakası tespit ediliyor. Bu rakamın
gelecek 20 yıl içinde 22 milyona
çıkabileceği belirtiliyor. 2008’de 7.6
milyon olarak belirlenen kanser kaynaklı
ölümlerin yılda 8.2 milyona ulaştığı ve bu rakamın yine 20 yıllık süre içinde
13 milyona ulaşacağı öngörülürken, Türkiye’deki en önemli ölüm
nedenleri arasında kalp hastalıklarının ardından ikinci sırada bulunan
kanser, yaklaşık her iki kişiden birinin hayatına kendisi, aile bireyi ya da
akrabası nedeniyle girmiş durumda.

İki kişiden biri kanserle ailesi nedeniyle tanışmış
Aksigorta’nın Araştırma Şirketi Yöntem’e yaptırdığı CATI (Bilgisayar
Destekli Telefon Anketi) yöntemi ile İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa,

Kayseri, Malatya, Samsun, Erzurum,
Tekirdağ, Diyarbakır ve Trabzon’da
yaşayan 25-45 yaş grubuna dahil toplam
639 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya
göre, toplumumuzda yaklaşık her iki
kişiden biri kendisi, aile bireyleri ya da
akrabası nedeniyle kanser vakası ile yüz
yüze gelmiş durumda. Bu oran A S.E.S.
grubunda yüzde 29 ile ortalamanın
oldukça altında. DE S.E.S. grubunda ise
yüzde 56 ile ortalamanın üzerinde yer
alıyor. Araştırmaya göre, toplumumuzun
yüzde 33,6’sı bu deneyimi akrabaları
nedeniyle yaşarken, yüzde 8,1’i annebabası, yüzde 1,7’si bizzat, binde 5’i ise
çocukları nedeniyle yaşamış.

En yüksek kanser deneyimi Trabzon’da, en düşük Diyarbakır’da
Söz konusu oran, bölgesel olarak da dikkat çekici ölçüde farklılıklar
gösteriyor. Oranın en yüksek olduğu illerin başında yüzde 71 ile Trabzon
geliyor. Trabzon’u yüzde 55 ile İstanbul ve yüzde 54 ile Samsun, yüzde 52
ile Erzurum takip ediyor. Araştırmaya göre kanser deneyiminin en az
yaşandığı iller ise sırasıyla yüzde 26 ile Diyarbakır, yüzde 35 ile İzmir,
yüzde 34 ile Bursa, yüzde 35 ile Malatya ve Tekirdağ, yüzde 38 ile Ankara.

e-gazete evrim sigortacılık tarafından

Axa “En Etik
Şirket” seçildi

A

xa Sigorta Başkan ve
İcra Kurulu Üyesi (Satış
ve Pazarlama) Işıl Akyol, Axa
Sigorta’nın aldığı bu ödül ile
ilgili yaptığı açıklamada,
“ETİKA 2014 Türkiye Etik
Ödülleri’nde geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da “Etik Şirket”
olmaya hak kazanan
kurumlar arasında yer almak
ve etik uygulamalarımızla
sektörde örnek şirket olmak
Axa Sigorta için bir övünç
kaynağıdır. Almış olduğumuz
bu ödül, uluslararası
standartlarda etik değerlere
ve iş ahlakına bağlı kalarak
geliştirdiğimiz yönetim
anlayışını ve iş yapış
biçimimizi gözler önüne
seriyor. Paydaşlarımıza
sunduğumuz kaliteli hizmet
ve müşteri odaklı anlayışımız
ile kendimizi geliştirmeye ve
şirketimizi daha üst
noktalara taşıma
konusundaki gayretimize
devam edeceğiz” dedi.

Neova Afyon’da
22 bin fidan dikti

N

eova Sigorta, her sene
yapmaya özen
gösterdiği fidan dikme
projesini, bu sene
Afyonkarahisar’da yapmaya
karar verdi. Gerçekleşmesi
için elinden geleni sonuna
kadar yapan Neova Sigorta,
5 bin ila 10 bin fidan dikmeyi
düşünürken Afyonkarahisar
Orman İşletme
Müdürlüğü’nün tahsis ettiği
yerde 22 bin 22 bin fidan
dikti. Dikilen meyve
fidanlarının bakımı köy
muhtarlığına ait olup, elde
edilecek gelirin yüzde 50’si
öğrencilere destek olmak
için kullanılacak.

’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com

