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sigortacılık hizmetleri A.Ş.

‘UND Kasko’ ilklere imza atıyor
e
‘evrim sigortacılık’ ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) işbirliği ile imzalanan ve UND üyelerine sunulan “UND Kasko”
ile “Sıfır Km” araçların bir yıl içerisinde pert olması halinde ödenecek tazminat aracın ilk günkü değerinden hesaplanıyor.
vrim sigortacılık Hizmetleri A.Ş 05.01.2010 tarihinde
Uluslar arası Nakliyeciler Derneği(UND) ile üyelerinin
kasko sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği
sözleşmesine imza attılar. “Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) üyelerine sunulan “UND Kasko” ürünü
ile Türkiye'de ilk kez uluslararası nakliyat yapan “Sıfır
Km’deki araçların bir yıl içerisinde pert olması halinde
aracın hasarını “Sıfır Km’deki değeri üzerinden
karşılıyor. “UND Kasko”yu benzerlerinden ayıran en
büyük özelliklerin başında yeni değer teminatı geliyor.
Sıfır Km’de "UND Kasko" yaptırılan aracın, bir yıl
içerisinde kullanılamayacak duruma gelmesi söz
konusu olursa, araç sahibine ilk günkü fiyatı
üzerinden ödeme yapılabiliyor.
Sektörün deneyimli markası ‘evrim sigortacılık’
Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı

Çelebi UND Kasko’nun avantajlarını şöyle sıralıyor;
“UND Kasko günün koşullarına göre dizayn edilmiş en
geniş teminatları sunan en uygun fiyatlı poliçedir.

Irak ve Afganistan teminat kapsamında

Diğer benzerlerinde olmayan en büyük avantajları
arasında Irak ve Afganistan’a giden araçlara güvence
sağlanmasını sayabilirim. UND Kasko yurtdışına çıkan
araçlar için sadece yanma, çalınma, çarpışma gibi ana
teminatları değil nakliyeciler için çok önemli olan sel,
deprem ve özellikle terör gibi ek teminatları da ek prim
ödemeden temin etmektedir. Ayrıca Türkçe Asistans
hizmetleriyle da araç kullanıcılarına büyük kolaylıklar
sağlıyoruz.” Çelebi sözlerine şöyle devam etti “ UND
Kasko yurtdışında kaza yapan araçların Türkiye’ye
getirilerek araçların onarımının burada yapılmasını

sağlayan tek poliçedir. Türkiye’nin her yerindeki geniş
anlaşmalı servis ağı ile sigortalılarımızın yanındayız.
Yurtdışında asistans hizmetlerden Türkçe
yararlanılması da önemli kolaylık olarak sayılabilir.
“UND Kasko” üçüncü şahıs sorumluluk teminatı ile 1
milyon liraya kadar ödenebilecek manevi tazminatlara
(kan parası) olanak sağlıyor.”

Özel eşyalarda güvencede
Özel eşya teminatı ile cep telefonu ve laptop
haricindeki özel eşyaların çalınmasına karşılık 1.000TL tutarında teminat verildiğini belirten evrim
sigortacılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Hakkı Çelebi “ bunların yanı sıra ‘anahtar kaybı’ da
teminatlar arasında yer alarak özellikle nakliyat yapan
şoförlere önemli bir güvence sağlıyor” dedi.

‘Birinci sınıf insanlar sigortalıdır’
Ran lojistik: 2010
yılı yatırım yılı
isselerini 2009 yılının ekim
ayında halka arz ederek,
İMKB'de yılın tek halka arzını
gerçekleştiren şirket olduğunu
belirten Ran Lojistik, 2010'u
yatırım yılı ilan etti. Bu
kapsamda ilk şubeyi Bursa'da
açan Ran Lojistik, daha sonra
İzmir, Ankara, Mersin ve Antalya
şubeleriyle de hizmet verecek.
Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş
Lojistik Operasyon Grup Başkanı
Hakan Kavruk “ 2010 yılında
Bursa'daki faaliyetlerimizi daha
çok uluslararası taşımacılık
alanında sürdürürken, aynı
zamanda Bursa sanayisinin
lojistik ihtiyaçlarını izleyecek ve
bu ihtiyaçlar doğrultusunda,
Bursa'da lojistik hizmetler
üretmek amacıyla çeşitli
yatırımlar yapmayı
planlayacağız.” dedi.

H

Günde 1.5 liraya
sağlık sigortası

A

nadolu Sigorta'nın yeni
ürünü ''Paket 1'' bireysel
sağlık sigortası ürünü ameliyat,
kemoterapi, radyoterapi, diyaliz,
oda - yemek, refakatçi, vaka başı
90 güne kadar yoğun bakım,
yatışlı tedavilere ait ilaç ve tanı
teminatları ile küçük müdahale
teminatlarını limitsiz olarak
kapsıyor. Üründe primler yaş
gruplarına göre özel olarak
belirlenirken, örneğin 25
yaşındaki bir kadın sigortalı bir
yıl için 558,13 lira peşin prim
tutarı karşılığında sağlık
güvencesinden
faydalanabilecek. Primler 5 ve
9'ar aylık taksitler halinde de
ödenebilecek, böylelikle kişiler
günde sadece 1,5 liraya sağlık
sigortası yaptırılabilecek.

Tuğba Ekinci insanlar arasında sigortalı olmak ve sigortasız olmak diye bir ayrım olduğunu, eğer
birinci sınıf olmak isteniyorsa mutlaka ferdi, hayat ve ev sigortalarının yaptırılması gerektiğini belirtti.

Ç

kolaylıklarına değil de, sigorta
şirketinin anlaşmalı oldukları
yerlere daha fazla önem vermelerini
ve bu şekilde değerlendirmelerinin
mantıklı olduğuna inanıyorum. İyi
bir sigorta şirketi mutlaka iyi
hastanelere bağlıdır. Ama bazı
kişiler içinse iyi ya da kötü
hastaneden çok, hastanenin ona
yakın ya da uzak olması önemlidir.
Bu nedenle herkesin tercihi farklı
olabilir. Eğer sağlık anlaşması
yapıyorsam, benim tercihim daha
çok iyi doktorların olduğu
hastanelerden yana oluyor. Sizin
konut sigortanız var, tabii
dolayısıyla DASK da var. Evet bütün
evlere yapılan devlet konut
sigortası diye bir şey var fakat nasıl
sokağa park ettiğimiz bir arabamız
varsa, kapısını kilitleyerek
çıktığımız bir evimiz de var.
Apartman dairesi de olsa, müstakil
de olsa kilitleyerek gittiğimizde
sahipsiz kalıyor. Böyle bir durumda
onun bir sahibi olduğunu
düşünmek, sigorta şirketine güven
duymak çok mantıklı. Zaten konut
sigortalarının fiyatları çok düşük.
Ama genelde insanlar ev
sigortasının da araba sigortasının
da pahalı olduğunu sanıyorlar.

ıkardığı müzik albümleriyle
dikkatleri üzerine çeken Tuğba
Ekinci bilinçli bir sigorta tüketicisi.
Sigorta ürünleriyle kendisini ve
geleceğini garanti altına almanın
birinci sınıf insanlar için olmazsa
olmazlardan birisi olduğunu
savunan Ekinci, ŞEMSİYE’nin
sorularını yanıtladı.

Özel sigortalarla ilgili
düşünceleriniz neler?
Ne yazık ki eskiden sigortacılık
insanları sömüren bir kurum gibi
anlaşılırdı ama artık insanlar
arasında sigortalı olmak ve
sigortasız olmak diye bir ayrım var.
Sigortalıysanız birinci,
sigortasızsanız ikinci sınıf
insanmışsınız gibi bir
değerlendirme yapılıyor. Birinci
sınıf olmak istiyorsak mutlaka ferdi,
hayat ve ev sigortalarımızı
yaptırmamız lazım. Sigortanın
hayatı kolaylaştırdığını ve çok
mantıklı bir ortaklık olduğunu
düşünenlerdenim. Sigorta şirketim
ERGO şirketine bağlı olarak çalışan
‘evrim sigorta’ Aracılık Hizmetleri.
Bildiğim kadarıyla Türkiye’nin en
büyük sigorta acentelerinden biri.
Sigorta bilinci üzerine sizin
söyleyecekleriniz neler?
Sigorta şirketlerinin pek çok
açılımları var. Yatarak tedavi,
ayakta tedavi gibi. Aynı şekilde
kasko şirketlerinin de
arabalarla ilgili bir çok seçeneği
var. Mutlaka insanların
özellerinden biraz kısıp, kendilerini
sigorta ettirmelerinden yanayım.
Çünkü sigorta gerçekten çok büyük
bir kolaylık. Allah korusun tabii
ama başımıza bir anda kötü bir şey
gelmeyeceğinin garantisini kim
verebilir. Bu açıdan bakınca
sigortanın ne kadar önemli bir şey
olduğunu bir kez daha hatırlatmış
olmak isterim.
Siz sigorta şirketinizi seçerken
nelere dikkat edersiniz?
Aslında ilk tanışma biraz kader
oluyor. Kimin daha iyi bir acente
olduğunu genelde çevrenizden
duyuyorsunuz ve çevreniz sizi
yönlendirmiş oluyor. Eğer
duyduğunuz şeyler de yapıcı
şeylerse tanışma süreci başlıyor ve
ilk sigorta ettirdiğiniz şey de araba
oluyor. Arabadan sonra o beraberlik
ev sigortasına ve sağlık sigortasına
dönüşüyor. Böylelikle sigorta
şirketinizle birlikte yol alıp, aileye
dönüşüyorsunuz. Eminim herkes

Tuğba
Ekinci

sigorta şirketini seçerken titiz
davranıyordur ama ben gerçekten
sigorta şirketimden çok
memnunum.
Bir sigorta ürününü alırken,
örneğin kasko ya da özel sağlık
sigortası, bunu nasıl

değerlendiriyorsunuz? Sizin için
poliçede olmazsa olmaz maddeler
nelerdir?
Poliçelerin tümü aslında
birbirlerine çok benziyor fakat
ödeme kolaylıkları insanları çok
daha bağımlı tutuyor. Ama bence
sigorta yaptıracak kişilerin, ödeme

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
dahil misiniz?
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
bundan on yıl önce dahil oldum.
Ama mutlaka belirtmek istediğim
şey: Herkesin öncelikle devlet
güvencesi olmalı, bireysel emeklilik
sistemine bunun abisi ya da kardeşi
gibi bakılmalı. Ama bence gelecek
adına faydalı bir adım olduğu için
bence her bireyin emeklilik
sigortası yaptırması gerekir diye
düşünüyorum.
GÜLSELİ ÖZDEMİR

Tuğba Ekinci: 60 milyar TL zararımı sigorta şirketim karşıladı

A

rabalarım benim için çok daha fazla önem taşıyor
çünkü sonuçta büyük emeklerle aldığımız, değerli
mallarımız sokakta bekliyor. Onlara zarar gelmesin
istiyorsak bunun da tek bir güvencesi var o da sigorta
şirketleri. Bir keresinde arabam büyük bir kaza
yaptı, ama Evrim Sigorta çok büyük bir sigorta
şirketi olduğu için beni hiç üzmedi. Gündüzdü ve
bilmeden ters yöne girmiştim. Ters yöne girmenin
verdiği büyük bir kaza oldu. Allah korudu, benim
sağlığıma hiçbir şey olmadı ama yine de sigorta
şirketim kazadan sonra da benimle ilgilenmeye
devam etti. Sıcağı sıcağına bir şey olmasa bile daha

e-gazete evrim sigortacılık tarafından

sonra belki bir şey çıkabilir diye bana yapmam
gerekenleri söylediler. Kazadan sonra ben eve
gelmiştim şoku zor atlatmıştım ama onlar sanki
doktorummuş gibi benimle 3-4 gün daha
ilgilenmeye devam ettiler. Ben ucuz atlattım ama
onlar benden daha çok endişelendiler. Arabam da
gerçekten çok çalışıp emek vererek aldığım bir
arabaydı, hurda haline geldiğini görünce “param
sokağa gitti, keşke böyle bir şey olmasaydı” diye
üzülmüştüm. Fakat beni o konuda da üzmediler. Kaza
bir ya da iki yıl önce gerçekleşti ve 60 milyar TL kadar
olan zararımı sigorta şirketim karşıladı.

İzmir’de lojistik
köy projesi

U

laştırma Bakanlığı, TOBB’un
ortak olacağı EBSO ve İTO
tarafından fizibilitesi yapılacak
olan lojistik köyü Kemalpaşa
Ansızca Köyü yakınlarında
kuracak. Ansızca Köyü
yakınlarında 2 milyon metrekare
alan üzerine, 250 milyon dolarlık
yatırımla kurulacak olan ve 2 bin
kişiye istihdam sağlayacağı
düşünülen köy için arazi bulma
çalışmaları da sürüyor. İzmir
Kalkınma Ajansı ise lojistik
alanında uluslararası deneyime
sahip bir firmanın kente yatırım
yapması için uğraş veriyor.
Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Pınar
Yurdun, lojistik köyün İzmir'de
ilk olacağını anlattı. Yurdun,
"KOSBİ'nin yükleri bu alanda
toplanarak, dağıtımı yapılacak.
Daha sonra İzmir ve tüm Ege'nin
yükleri de bu alana gelecek.
Projenin sondaj, harita işleri ve
zemin etütleri yapıldı.
Haziran'da ihalesi yapıldıktan
sonra inşaatı başlayacak. Lojistik
köyün demiryolu altyapısı da
bitiyor. İstanbul-İzmir Otoyolu
da köyün yanından geçecek.
Lojistik köy içinde kapalı alanlar,
yönetim binası, TIR parkları,
atölyeler, dinlenme tesisleri,
restoranlar, hamam, hatta sağlık
ocağı bile olacak. Proje en az iki
bin kişiye yeni iş imkanı
sağlayacak. İzmir ekonomisine
de büyük bir hareketlilik
kazandıracak" diye konuştu.

İlk bakım
Allianz’dan

A

llianz Sigorta 01 Nisan 20102011 tarihleri arasında
Universal Grubu ve Yeditepe
Grubunda doğumunu
gerçekleştiren sigortalı annelere,
bebekleri için ilk bakımı ücretsiz
yapıyor. Kampanyadan
faydalanabilmek için poliçe
dahilinde doğum teminatına hak
kazanılmış olması ve doğumun
belirtilen kurumlarda
gerçekleşmesi gerekiyor. Bebek
ilk bakımına ikiz bebekler de
dahil oluyor. Bakım; doktor
takibi, yeni doğan tarama
testleri, ilk aşı, işitme testi, kalça
ultrasonu, hemşirelik hizmetleri,
rutin ilaç ve malzemeleri
kapsamaktadır.
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