Generali Sigorta: “Dolu Sonrası
Hasarsızlık İndirimini Bozmuyoruz”

27 Temmuz Perşembe günü Istanbul ve çevresinde gerçekleşen, yaklaşık 20
dakika süren dolu ve şiddetli sağanak yağış yüzlerce ev, işyeri ve aracı hasara
uğrattı. Ülkemizde gerçekleşen beklenmedik felaketler karşısında varlıkların
teminat altına alınması ve yaşamın devamlılığı için sigortanın önemini
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vurgulayan Generali Sigorta hasar süreçlerinde kolaylıklar sağladığını
açıkladı.

"Dolu Hasarı Sonrası Hasarsızlık İndirimini Bozmayacağız"
Generali Sigorta Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer,
yaşanan dolu ve sağanak sonrası sigortanın önemine değinerek sigorta
şirketlerine önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti: "İstanbul’da yaşanan
dolu felaketi yüzünden binlerce ev, iş yeri ve otomobil zarar gördü. Yaşanan
şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle pek çok vatandaşımızın ev ve
araçlarında oluşan hasarla mağduriyet yaşaması sigorta şirketi olarak bizi
harekete geçirdi. Maalesef bu gibi olaylar varlıklarımızın teminatı için
sigortanın önemini bir kez daha gösteriyor. Sigorta poliçelerinde (konut, işyeri,
kasko) gerekli teminatlar bulunduğu takdirde hasar bedeli karşılanmaktadır."
Tümer, Generali Sigorta olarak geçtiğimiz günlerde yaşanan bu üzücü doğa
olayı sonrası üstlerine düşeni tereddütsüz bir şekilde yaptıklarını belirterek;
“Bu kapsamda ivedilikle çalışmalarımızı tamamlayarak, dolu hasarı alan
Generali Sigorta müşterilerimizin kasko ve konut poliçeleri yenilemelerinde
hasarsızlık indirimi bozulmayacaktır." dedi.
Hasar süreçleri için; Generali Sigorta 0850 555 55 55 numaralı Kişisel Sigorta
Danışmanlığı Merkezini arayıp hasar hizmet hattını tuşlayarak veya
generali.com.tr üzerinden hasar ihbarı yapılabilmektir.

Generali Hakkında:
Generali Grubu, 2015 yılında74 milyar Euro toplam prim geliriyle dünyanın
önde gelen sigorta şirketidir. Dünya çapında 76 bin çalışanıyla, 60’dan fazla
ülkede 72 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Grup, Batı Avrupa pazarında
lider pozisyonunu korurken Orta ve Doğu Avrupa ile Asya’da değerini gün
geçtikçe yükseltmektedir. Grup, MIT’nin (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)
dünyanın en akıllı 50 şirketi araştırmasında, müşterilerine sunduğu veri
analitiğine dayanan yenilikçi sigorta çözümleri ile sigortacılık sektöründen
listeye giren tek şirkettir. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir
Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
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