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DenizEmeklilik’ten “Kurtaran Issizlik Sigortasi”
DenizEmeklilik, Kurtaran Issizlik Sigortalari adiyla müsterilerine 3 farkli ve yeni
ürün sunuyor . Kurtaran Issizlik Sigortalari kapsaminda Borç Ödeme ve Gelir
Koruma teminatlarini da saglayan DenizEmeklilik, düsük prim ve 12 ay taksit
avantajiyla müsterilerine “Issizli k durumunda Is Bizlik” diyerek güvence veriyor.
Müsterilerinin tüm ihtiyaçlarini tek noktadan karsilayabilecekleri “Finansal Süpermarket”
yaklasimiyla hizmet veren DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatisi altinda yer alan
DenizEmeklilik, müsterilerine Kurtaran Issizlik Sigortasi adiyla 3 farkli ve yeni ürün sunuyor.
“Issizlik durumunda is bizlik” söylemi ile tüm DenizBank ve Ptt subelerinden tüketicilere
ulasmayi hedefleyen DenizEmeklilik, müsteri odakli yaklasimini Kurtaran Issizlik Sigortasi’na da
tasiyarak uygun prim ve ödeme kosullari ile hizmet veriyor. Kurtaran Issizlik Sigortasi çatisi
altinda Kurtaran Kredi Karti Sigortasi, Kurtaran Ferdi Kaza Sigortasi ve Kurtaran Hayat
Sigortasi yer aliyor.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Baskani Hakan Ates konuyu söyle degerlendirdi:
“DenizBank olarak, finansal süpermarket anlayisiyla hareket ediyor, 13 istirakimizle
müsterilerimizin ihtiyaç duyabilecegi tüm hizmetleri bünyemizde barindiriyoruz. Içinde
bulundugumuz ekonomik kosullari da göz önünde bulundurarak, günümüzün önemli bir
sorunu olan issizlige karsi koruma amaçli ürünler gelistirdik. Ekonomik anlamda önemli bir
destek olacagini öngördügümüz issizlik ürünlerimizi, DenizBank ayricaligi ile müsterilerimize
sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
DenizEmekillik Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Kurtaran Issizlik Sigortalari ile DenizEmeklilik
müsterilerinin beklentileriyle birebir örtüsen ürünler olusturduklarini belirtti. Yurtseven, “Issiz
kalirsam kredi kartimi, kirami, faturami nasil öderim” sorularinin temel kaygilar oldugunu
belirterek, 3 yeni ürünle bu kaygilari ortadan kardiracaklarini söyledi.
Yurtseven: “Bireysel emeklilik pazarinda en iyi hizmet veren emeklilik sirketi olmayi kendimize
hedef koyduk ve bu vizyonla çalismalarimizi sürdürüyoruz. Kurtaran Issizlik Sigortalari,

müterilerimizin issizlik kaygilarina dönük tasarlandi. Borç ödeme ve Gelir Koruma teminatlariyla
da zengilestirilmis bu yeni ürünlerimizin müsterilerimizin temel beklentilerini karsilamada
önemli bir yeri olacagina inaniyorum.” dedi.

“Issiz kalirsam kredi kartimi nasil öderim” diyenlere; Kurtaran Kredi Karti Sigortasi
“Kurtaran Kredi Karti Sigortasi”, bordrolu özel sektör çalisanlari için istem disi issizlik, serbest
meslek sahipleri ve kamu çalisanlari için kaza veya hastalik sonucu geçici is göremezlik
durumlarinda, müsterilerin kredi karti borçlarini faiziyle birlikte 6 taksitte ödüyor. Kredi karti
borçlarindaki birikmelerin en büyük sebebi olan issizlik böylece teminat altina alinmis oluyor.
Vefat veya kaza sonucu tam ve daimi maluliyet durumlarinda ise müsterilerin toplam kredi
karti borçlari tek seferde ödeniyor. Tibbi yardim ve konut onarim hizmetleri de Kurtaran Kredi
Karti Sigortasi’nin genis teminat yelpazesi kapsaminda müsterilere verilen bir diger teminat.
Tüm DenizBank kredi karti sahipleri, kredi karti borçlarinin aylik sadece binde 7’si oraninda bir
ödemeyle Kurtaran Kredi Karti sigortasina sahip olabiliyor.
“Issiz kalirsam fatura ve kirami nasil öderim” diyenlere; Kurtaran Ferdi Kaza
Sigortasi
DenizEmeklilik, , issiz kalinmasi durumunda fatura ve kirasini ödeyememe endisesi tasiyan
DenizBank müsterilerine, Kurtaran Ferdi Kaza Sigortasi’ni sunuyor. Kurtaran Ferdi Kaza
Sigortasi, DenizBank müsterilerine kaza sonucu yasamlarini kaybetmeleri durumunda
sevdiklerininin, kaza sonucu tam ve daimi maluliyet durumunda kendilerinin hayat standardini
sürdürebilmeleri için, tek seferde 50.000, 75.000 veya 100.000 TL ödeme yapiyor.Özel
sektörde bordrolu çalisanlarin istem disi issiz kalmalari, serbest meslek sahibi ve kamu
çalisanlarinin kaza veya hastalik sonucu hastanede yatmalari durumunda da seçtikleri teminat
dogrultusunda 4 ay boyunca 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL ödeme gerçeklestiriliyor.
Postane sigortaciliginin liderinden Ptt müsterilerine ; Kurtaran Hayat Sigortasi
Postane sigortaciliginda Türkiye’de lider olan DenizEmeklilik, Ptt müsterilerine ayda 10 TL
ödeme ile Kurtaran Hayat Sigortasi’nin avantajlarini sunuyor. Kurtaran Hayat Sigortasi özel
sektörde bordrolu çalisanlarin istem disi issiz kalmalari, serbest meslek sahipleri ve kamu
çalisanlarinin geçici is göremezlik durumlarinda, 4 ay boyunca 250 veya 500 TL ödeme
yaparak yasam standartlarini sürdürmelerine yardimci olurken, müsterilerin yasam kaybi
durumlarinda sevdiklerine 10.000 TL ödeme yapiyor. . Ürünlerinde müsteri odakli bir yaklasimi
benimseyen DenizEmeklilik, Kurtaran Issizlik Sigortalari ile uygun fiyat ve 12 taksit
seçenekleriyle tüm DenizBank ve PTT subelerinden hizmet veriyor.

DenizEmeklilik hakkinda:
30 Mart 2007 tarihinde DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde istirak sirketi olarak faaliyete
baslayan Deniz Emeklilik ve Hayat A.S , 24.5 milyon TL’ye yükseltilmis sermayesiyle, hayat sigortalari
alaninda faaliyet gösterirken, bireysel emeklilik alaninda hizmet vermek üzere çalismalarina devam
etmektedir. Dexia’nin 75 yili askin sigortacilik tecrübesini bünyesine katan Deniz Emeklilik ve Hayat A.S,
postane sigortaciligindaki öncülügü, banka sigortaciligindaki tecrübesi, hizmet kalitesi, teknolojik
altyapisi, güçlü sermaye ve insan kaynagi ile sektöre yön verme hedefiyle yatirimlarini sürdürüyor.

