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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, dikkat çekici bir sigorta fırsatı
ve sizlere önemli iki tavsiyemiz olacak.
1- Yatarak tedavide limitsiz bir sağlık sigorta poliçesine sahip olmak,
herkes için çok önemli bir sigorta ihtiyacıdır.
Allianz Sigorta tarafından piyasaya sürülen “Dinamik Sağlık Sigortası”
ürünü, hem fiyat hem de kapsam itibariyle önemli avantajlar sunmaktadır.
Bu sigorta ile; anlaşmalı sağlık kurumlarında limitsiz yatarak tedavi imkanı,
yatarak tedavi gerektirmeyen limitsiz küçük cerrahi teminatı, limitsiz doğum
teminatı ve 30.06.2010 tarihine kadar bu sigortaya sahip olan herkese 250TL’lik
ayakta tedavi teminatları verilmektedir.
Ayrıca, sektörde önemli bir ayrıcalık olan yeni uygulama ile, 6-17 yaş arası çocuklarınızı
ebeveynler olmadan da bu sigorta güvencesi altına alabilirsiniz.
Böyle bir sigortaya; 35 yaşında bir bay aylık 43 TL prim ödeyerek sahip olabilmektedir.(toplam
8 taksit) Aynı şekilde, 9 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuğunuzu da yaklaşık aynı fiyatlar ile
sigortalatma imkanına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler için Brokerliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.
2- Geçen hafta yaşadığımız canlı bir örnek sebebiyle; Kasko Sigortaları teminatlarından
olan “Yurtdışı teminatı” ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyoruz.
Sahip olduğunuz kasko sigorta poliçeleri, aksine bir sözleşme yoksa, ilgili genel şartların
A.4.1. maddesi uyarınca, Türkiye sınırları dışında teminat sağlamamaktadır. İsteğe bağlı
olarak yurtdışı teminatının dahil edildiği bazı sigorta şirketlerinin poliçe kapsamlarında ise,
bazı önemli riskler teminat harici bırakılmaktadır.
Mesela; Bazı şirketlerin kasko poliçelerinde, yurtdışı teminatı
verilmiş olmasına rağmen, “Grev, Lokavt, Kötü Niyetli Halk
Hareketleri ve Terör, Deprem, Sel / Su Baskını gibi ek teminatların”
poliçe ek teminatlarına dahil edilmiş olsa dahi yurtdışında geçerli
olmadığı görülmektedir.
Bu konu ile ilgili olarak, bir müşterimiz yurtdışındaki grev eylemleri
sırasında aracının yanması sonucu tazminat talebinde bulunmuş ancak, poliçe düzenlenirken
yurtdışı teminatının dahil edilmesini istememiş olması sebebiyle maalesef zararı
karşılanamamıştır. Bu sebeple, sahip olduğunuz hususi veya ticari araçlarınız içinde
nadiren de olsa, Türkiye sınırları dışına çıkan araçlarınız bulunuyor ise, kasko
poliçelerinize bu teminatın dahil ettirilmesine ve teminat kapsamının da yeterli olup olmadığı
hususuna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.
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3- Yaz mevsiminin gelmesi ile herkesi ilgilendiren önemli bir konu olduğunu
düşündüğümüz aşağıdaki uzman tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Arabanıza bindikten sonra öncelikle lütfen camlarınızı açınız ve hemen klimayı açmayınız.
Yapılan bir araştırmaya göre, güneş altında bekleyen araçların, gösterge paneli, koltuğu,
“Benzen” yayan hava temizleyicileri (araba kokuları), kansere sebep olan bir zehir haline
gelmektedir. (kanserojen maddelerin tesiri, arabanız içinde ısınmış plastiklerin solunması yolu
ile olmaktadır.)
İç mekanlarda kabul edilebilir Benzen seviyesi her (0,093m²) sq.ft'de 50mg dır. Pencereleri
kapalı park etmiş bir arabanın içinde 400-800mg Benzen içermektedir. Fakat aracınızı, 60 F(
15,5 C derece) üzerinde bir sıcaklıkta güneşin altında park ettiyseniz, Benzen seviyesi 2000 4000 mg üzerine çıkar. Bu da kabul edilebilir seviyenin 40 katıdır. Ve araba içine giren
insanlar bu aşırı miktardaki zehiri çaresiz bir şekilde içine çekerler.
Arabanın içine girmeden önce camları açmanızı ve içerdeki havanın dışarıya çıkmasına
zaman verilmesi önerilir. Benzen böbrek ve karaciğerinizi etkileyen bir zehirdir ve bu zehirli
maddenin vücudunuz tarafından dışarı atılması çok zordur.
Arabaya biner binmez klimanın neden hemen açılmaması gerektiği; aşağıda teknik bilgilerle
de açıklanmış durumdadır.

Saygılarımızla.
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