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Unico Sigorta’dan Aday Sürücü Ehliyeti
Olanlara %5 İndirim
Türkiye, “Aday Sürücü” uygulaması ile trafikte yeni bir döneme hazırlanıyor. Bu
süreçte sigorta sektörünün dinamik ve tecrübeli markası Unico Sigorta, “Risk
Analizi ve Değerlendirme” faaliyetleri ile aday sürücüleri sürekli olarak
bilgilendirecek. Bunun yanı sıra Unico Sigorta, Aday Sürücü ehliyetine sahip
sigortalılara normal fiyatlama üzerinden %5 indirim imkânı sunacak.
Unico Sigorta, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla trafiğe “Aday Sürücü” statüsünde çıkacak olanlara
kullanım bazlı sigortalama hizmeti çerçevesinde araç kullanımına ilişkin profil çıkarmanın yanı
sıra gerçekleştireceği “Risk Analizi ve Değerlendirme” çalışmalarıyla katkı sağlayacak.
Cenk Tabakoğlu: “Aday Sürücülere %5 indirim sağlayacağız”
Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan Aday Sürücü uygulamasını değerlendiren Unico
Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu; “Aday Sürü uygulamasını, karayollarında güvenliği
artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Unico Sigorta olarak, kamuoyunu yakından
ilgilendiren bu tür uygulamaları detaylı olarak takip ediyoruz. Uygulama ile sektörde ürün ve
fiyatlama stratejimizi değiştirmeyeceğiz, ancak risk analizi konusundaki uzmanlığımızı
müşterilerimize gelecek 2 sene boyunca yardımcı olacak şekilde değerlendireceğiz.
Bu uygulama ile aday sürücüler için yönetmeliğin getirdiği kurallar çerçevesinde daha dikkatli
ve daha bilinçli olmaları gerektiği için hasar primlerinin pozitif yönde etkileneceğini
düşünüyoruz. Aday sürücü ehliyetine sahip sigortalılara, Unico Sigorta olarak normal
fiyatlamamız üzerinden %5 indirim sağlayacağız. Ayrıca şirket olarak yürüttüğümüz kullanım
bazlı sigortacılık projemizin aday sürücü ehliyetli sigortalı grubunda uygulanmasının sigortalılar
için uygun olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle telematik cihazları kullanan sigortalılara ekstra
%10 daha indirim yapmayı planlıyoruz” dedi.
Kanun ne diyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla
ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da
yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü
olarak kabul edilecekler.
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