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 Merhaba değerli okuyucularımız,
Geçtiğimiz ayki yazımızda kasko 

branşındaki enflasyon ve devalüasyon 
etkisinden bahsetmiştik. Trafik 
sigortalarında da gelecek yılların 
zor olacağından bahsederken trafik 
yeni genel şartlar ve asgari ücret 
artış haberi geldi. Asgari ücret artışı 
tabidir ki dar gelirli vatandaşımız için 
çok önemli ve artış oranı mutlaka 
memnuniyet yaratmıştır. Ancak, hayat 
dışı sigortalardan özellikle trafik (ve de 
diğer bedeni zarar sorumluluğu içeren 
branşlar) için bu çok kritik bir haber. 
Üstüne üstlük yeni genel şartlarda 
sigortacılar aleyhine birçok düzenleme 
yapılmışken.

Hasar maliyetleri yüzde 60 arttı
En son açıklanan trafik sigortası genel 

şartlarında eşdeğer parça kullanımı 
kısıtlandı (neredeyse yasaklandı), sakatlık 
ve değer kaybı hesaplamalarında yargı 
pratiğine paralel ama sigortacıların 
maliyetini artıran düzenlemeler yapıldı. 
Yedek parçalarda (özellikle orijinal 
parçalarda) ortalama yüzde 70 civarında 
artış olduğu söyleniyor. Bunların üstüne 
yüzde 50’lik asgari ücret zammıyla 
bedeni zarar maliyetleri de ciddi artmış 
oldu. Çok kabaca hasar maliyetlerinin 
yüzde 60 civarında artacağı söylenebilir. 
Buna karşılık fiyatlar aynı oranda artacak 
mı? 

Sektör ortalama fiyatları pandemi 
şartlarıyla tavan fiyatlardan ortalama 
yüzde 20 civarında iskontolu veriliyordu. 
Bu iskonto sıfırlanıp, fiyatlar tavana 
dayansa bile fiyatların daha da artırılması 
gerektiği çok açık. Aksi durumda ise 
özellikle öz kaynağı güçlü olmayan 
trafik ağırlıklı şirketleri çok zor bir dönem 
bekliyor. Güçlü olanları da büyük bir 
trafik zararı…..

Bu aylık da bu kadar.
Kalın sağlıcakla…

 
‘azami’ sarsacak

Sigortayla ilgili tüm 
ihtiyaçları tek bir 
platformda toplayan 
Sigortambir, 2023 
sonuna kadar 1 
milyon sigortasıza 
ulaşmak için 
tüm hazırlıklarını 
tamamladı.

n doğru sigorta 
ürününe, en uygun 
fiyatla ulaştırma’ 
anlayışı ile yola çıkan 
Sigortambir, 2023 

sonuna kadar 1 milyon sigortasıza 
ulaşmak için tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Sigortayla ilgili tüm 
ihtiyaçları tek bir platformda 
toplayan Sigortambir, 7/24 sağladığı 
hizmet ve bünyesindeki sigorta 
uzmanları ile kaskodan konuta, 
sağlıktan hayat sigortasına kadar 
yüzlerce farklı çözümüyle en düşük 
maliyetle, en iyi hizmeti sunuyor. 
Yeni platformları ile ilgili olarak bir 
açıklama yapan Sigortambir Genel 
Müdürü Kürşat Köz, “Geleneksel 
sigortacılık çözümlerini bir kenara 
bırakarak tamamen tüketicilerimizin 
ihtiyaç ve beklentilerine göre 
tasarlanmış ürünler sunuyoruz. 
Tüm alternatiflerin bir arada olduğu 
platformumuzda en uygun fiyat 
ile hiç sigorta ürünü almamış 
veya zorunluluk sonucu ürünü 
almış olan ve bizim ‘sigortasız’ 

olarak tanımladığımız kitleye 
sigorta bilincini aşılamak en büyük 
hedefimiz. Ülkemizin, sektörümüz 
açısından yüksek potansiyel 
barındıran güçlü bir pazar olduğunu 
düşünüyoruz. Bu yaklaşımla 2023 
yılının sonuna kadar 1 milyon 
tüketiciye dokunacağız” dedi. 

Sektöre farklı bir bakış 
açısı kazandıracağız

Yıllar içerisinde sınırlı ve yavaş 
bir büyüme eğiliminde olan sigorta 
sektörüne Sigortambir olarak 
farklı bir bakış açısı kazandırmak 
istediklerini dile getiren Köz, şunları 
söyledi: “Dijital dünyaya yeni 
bir soluk getiriyoruz. Sigortanın 
günümüz dünya dinamiklerinde 
zorunlu bir ihtiyaç olduğu algısını 
oluşturarak dönemin gerekliliklerine 
anlık, rasyonel ve çevik karşılıklar 
vereceğiz. Böylece sigorta ürününü 
sosyal yaşamın vazgeçilmezi 
kılacağız. Çoğunlukla sadece 
zorunlu sigorta poliçelerinin 
yenilenmesinden ibaret sektöre 
dinamizm katacağız ve yeni kitleler 
kazandıracağız.”

Kendilerini ‘Yeni Nesil Insurtech 
Platformu’ olarak tanımlayan 
ve sigorta sektöründeki önemli 
girişimlerden biri olarak dikkat 
çeken Sigortambir, en uygun 
fiyatla, bol seçeneği aynı çatı 
altında toplayarak tüm kanallardan 
tüketicilere hizmet veriyor. Şirket, 
yaklaşık bir yıldır teknolojik alt 
yapı çalışmalarına devam ediyor 
ve sektörün deneyimli isimleriyle 
işbirliği yapıyor.
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Sigortambir,  

Sigortambir Genel 


