
 

ASİAD – SAĞLIK ÇALIŞTAYI   

03/03/2016 KOMİTE TOPLANTI NOTLARI 

 

TEKNİK, EKRAN VE İLETİŞİM PROBLEMLERİ /SİSTEM SORUNLARI 

 

1. Müşterilere Aznet üzerinden direkt mail olarak gönderilen Modüler Sağlık teklif dosyaları 

açılmıyor. Makbuzlarda aynı şekilde müşterilere gönderilince müşteriler açamıyor. Sistem 

bize gönderdikten sonra biz müşteriye gönderdiğimizde açabiliyorlar, teknik sorunun 

giderilmesi talep ediyoruz. 

 

2. Teklif karşılaştırma tablosunun müşterilere direk mail olarak gönderilmesi için buton olmalı. 

Mevcut uygulamada, biz bilgisayarımıza kaydedip mail gönderebiliyoruz; bu zaman kaybına 

sebep oluyor. 

 

3. MASAK’A takılan poliçe yenilemelerinde sistem tarafından otomatik yenilemeyi yapıyor. 

Ancak yenileme sonrası Bonus indirimi ile poliçeyi üretme talebi olursa, imzalı kimlik 

fotokopisi istendiği için poliçe üretimi sonuçlanmıyor. Poliçe üretimini engellemeden, 

formun örneğin 1 ay gibi bir sürede sisteme yüklenmesi sağlanabilir mi? Sürenin bitimine 1 

hafta önce uyarı maili acenteye tekrar hatırlatılır, yapılması planlanan yaptırım koşulu 

devreye alınır. 

 

4. UW sonucunda muafiyetli poliçe olursa otomatik oluşturuluyor. Ek primde sigortalıdan 

dilekçe isteniyor, muafiyetler en azından acentenin onayına sunulabilir mi? Acente onay 

verdikten sonra poliçe kesilmesi sağlanabilir mi? Aksi durumda sigortalının muafiyeti kabul 

etmemesi halinde birde poliçenin iptal süreciyle uğraşılıyor. Ya da muafiyetle oluşacak 

poliçelerde formda kk bilgisi olmasını rağmen havale ile oluşturulsun, acente müşteri onayı 

sonrası kk girişini kendisi yapsın, muafiyeti onaylayan poliçeyi acente evet/hayır butonu ile 

UW’ ye dönmeden kendisi poliçe üretimini sonlandırabilsin. 

 

 

5. Otorizasyona düşen işlemlerde akış bilgisinin acenteye sistemden mail olarak gönderilmesini 

istiyoruz. Örneğin; ….. nolu askı size yönlendirildi, …..nolu askıda eksik evrak….. nolu poliçe 

üretildi vb… 

 



 

 

6. Ticket sisteminin yerine, otorizasyondaki askının içine evrak yükleyebilmek, oto kaza –ev 

vb…otorizasyon ekranında olduğu gibi yazışma yapabilmek istiyoruz. Askıya evrak yükle,  

 

ticket aç, mail at, olmadı telefonla ulaşmaya çalış hem bizim için vakit kaybı hem de üretim 

yapan arkadaşlar için, bu şekilde işlem süreçlerimizin hızlanacağını düşünüyoruz. 

 

7. Askıya evrak yüklemek için yetkilinin bize askıyı yönlendirmesi gerekiyor mevcutta, askının 

içine işlem sonuçlanana kadar her an acentelerin evrak yükleyebilmesi lazım, talep etmiştik, 

ne zaman devreye alınacaktır.  

 

 

8. BM indirimi talep ettiğimiz poliçeleri yetkiye düşüyoruz. Sonrasında tekrar askıya 

giremiyoruz, direkt “poliçeleştir” butonu açılıyor altta. Opus sistemde olduğu gibi tekrar 

askının içine girebilmeliyiz. BM indirimi onaylanmazsa Acente Bonus indirimi vermemiz 

gerekebiliyor. Bazen taksit sayısını değiştirmek isteyebiliyoruz. Askının içine poliçeleşene 

kadar her koşulda girebilmeliyiz.  

 

9. Küçük bireysel gruplarımız için sigortalıdan sgk giriş belgesi, sigorta ettiren şirket ise imza 

sirküleri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi istiyoruz. Bu evrakları BBF ile yüklüyoruz zaten 

sisteme. Poliçeleşme aşamasına geldiğimizde bölge müdürlüğümüzden yetkili arkadaşlar 

tekrar bizden evrakları istiyor, sisteme yüklenen evrakları görebilmeleri gerekiyor. Bir daha 

gönderim yapıyoruz. BBF ekinde üretim memuruna gönderilen evrakları tekrar Bölgeye 

gönderip onay almak çok vakit kaybettiriyor. Sürecin hızlandırılması için düzeltmeler 

yapılmasını talep ediyoruz. 

 

10. Elementer poliçelerde olduğu gibi 8 taksit oluşturulan poliçelerde taksit yapısı değişikliği ile 

blokeli poliçe oluşturabilmeliyiz. Müşterilerden bu yönde de talepler alıyoruz. Bu şekilde  

sigortalı isterse poliçenin primini kartına bloke ettirerek 9 eşit taksitle ödeyebilmesi 

sağlanabilir mi? Prim değişikliği olmadığı için bloke ile 1 taksit fazladan vermiş oluruz, 

şirkette poliçe başlangıcından tahsilatını yapmış olur. 

 

11. Yenileme ve ÖBYG aşamalarında yenileme teklif çalışırken, sigortalıya ek prim ya da muafiyet 

uygulandıysa, verilen ek primi sadece %’ lik oranlarını ekranda görüyoruz. Teklifin basımını 

aldığımız zaman ek prim uygulanan hastalıkların detaylarını görebiliyoruz. Ayrıca birden fazla 

hastalık söz konusu ise toplam ek prim oranı sistemde görünüyor, ayrı ayrı uygulanan 

oranlarını görebilmemiz lazım, askı içinde de uygulanan hastalıkların neler olduğunu 

görebilmemiz lazım, gerekli düzeltmelerin uygulamaya alınmasını talep ediyoruz. 

 

 

 

 



 

 

12. Uygulanan ek prim ya da muafiyetin, “….. tarihteki …. Tetkikine göre….ek primi/muafiyeti 

uygulanmıştır.” Şeklinde, gerekçeleriyle beraber askıda görebilmemiz sağlanabilir mi? 

Müşteriler bilgi istediğinde, gerekçeyi öğrenebilmek için yine mail, ticket trafiğine takılmamış 

oluruz bu sayede. Yine bu noktada ekran uygun hale getirilirse müşteriden istenen raporlar 

alınarak askı poliçeleşmeden ekrana yükleme yapılmasını talep ediyoruz, hayat teminatı için 

açıklama detayı görünüyor, aynı açıklama sağlık muafiyet/ek primleri içinde görünmesini 

talep ediyoruz.  

 

13. Aile poliçelerinden ayrılan 25 yaş üstü sigortalılara otomatik olarak askı ve poliçe 

oluşturmuyor sistem. Bu konuyla ilgili talep açtığımızda sigortalı için tekrar bbf isteniyor. 

Otomatik yenilemenin oluşturulması lazım sistem tarafından, gerekli düzeltmeler yapılabildi 

mi? 

 

14. Yapı Kredi kökenli acentelerimize bazı duyurular ulaşmıyor .Örneğin  AZ- ??? Fizik Tedavi 

Eklendiği duyuru.  

 

 

15. Askı işlem süreleri çok uzun sürüyor. Merkez operasyon personelinin iş takip akışı nasıl 

ilerliyor? Bunu nasıl hızlandırabiliriz? Örneğin askıya düştük, operasyon kullanıcısının kaç 

dakika içinde işleme ilk olarak bakması lazım, kontrol yapısı nedir? 

 

16. Yeni basılan poliçelerin sağlık kartları hemen elimize ulaşırken, şimdi merkez tarafından önce 

yeni modüler poliçe basılıyor, kartlar da bu poliçe dosyalarının içinde gönderiliyor. Bu şekilde 

uygulanmaya yeni başlanmış, müşterilerimizin poliçelerini basıp teslim ediyoruz çoğunlukla, 

talebimiz merkez tarafından poliçelerin tekrar basılmaması yönündedir. Acente talep ederse 

poliçe basılıp gönderilsin. 

 

17. Yeni poliçe üretildikten 1 ay sonra poliçe dosyası ve kartlar elimize geçiyor. Poliçelerin tekrar 

basımının yapılması israf, tarafımıza sadece kartların gönderilmesini, talep eden acentenin 

poliçesinin basılıp müşterisine posta ile gönderilmesini istiyoruz. Takiplerimize göre de posta 

ile gönderim yapılmıyor müşteriye, yapılıyorsa da ulaşmıyormuş. Bizlere gelen dosyaların 

içinde Modüler sağlık kitapçığı özensiz ve genellikle ters yerleştirilmiş, bu şekilde özensiz 

müşteriye gönderilmesini de istemiyoruz.  

 

18. Poliçe setlerinin içinde Hizmet Stickerları hiç yok, konulması lazım. 

 

19. Allianz merkezinden kargo ile müşterilere gönderilen poliçelerin ekranda takibini biz 

acenteler nasıl yapabiliriz? 

 

20. Poliçe formatı çok karışık, sadeleştirmek ve görseli düzenleyebilmek için çalıştay 

oluşturulmasını talep ediyoruz.   

 



 

 

 

21. Vitamin paketlere karşılık gelen ayakta tedavili planlarda teminatlar birebir karşılık 

gelmemekle beraber, fiyatları vitamin teminatlarına çıkarttığımız zaman çok fazla artıyor. 

Özetle teminatlar düştü, primler arttı. Şubat itibari ile devreye alınan ek fizik tedavi 

teminatının 01.10.2015 tarihinden itibaren üretilen müşterilere haklarının verilmesini ve bu 

haklarını nasıl kullanabilecekleri hakkında acentelere detaylı bilgi verilmesini önemle rica 

ediyoruz. 

 

22. Yeni işlerde teklif çalışması yaparken, müşterinin daha önceden poliçesi var, ara vermiş bile 

olsa diğer şirketlerden hastalık kayıtlarının alınması ve güncel verilere ulaşmak adına poliçe 

detaylarını giriyoruz. Mecburen “Transfer” olarak giriş yapıyoruz. İnceleme sonrası eğer 

sigortalılık hakları devam etmeyecek şekilde ara verildiyse teklifte verdiğimiz fiyat yüksek 

kalıyor. Poliçe girişleri ve teklif aşamalarında sigortalının eski poliçesinin ne zaman bittiği 

detayını biz girebilirsek daha doğru fiyat çalışması yapabiliriz. 

 

 

23. AZNET’ te T.C. ile ya da müşterinin ismi ile aynı kişiye ait tüm poliçeleri görebilelim. Poliçeye 

gidebilelim, pdf olarak açabilelim, mail atabilelim. Cep telefonlarına yüklediğimiz uygulama 

gibi tek seferde bilgilere ulaşabilelim. 

 

24. Sağlık poliçesi yenileme teklifinin ait olduğu acente dışında başka bir acente tarafından 

çalışılmasına sistemin izin vermemesi gerekiyor. Yeni iş ve yenileme arasında fiyat farkı çok 

oluyor ve sigortalının böyle bir şey görmesi acenteleri çok zor durumda bırakıyor. Hızlı Teklif 

ekranında olduğu gibi arka planda TC kontrolü yapılarak başka acente yenilemesi için yeni iş 

teklifi çalışamazsınız uyarı ile çalışmaya kesinlikle izin vermemesini talep ediyoruz. Çok ciddi 

sıkıntılar yaşıyoruz.  

 

25. Sistemin bu ve buna benzer izin vermesinden ve bu şekilde doğan zararlardan maddi kayıp 

yaşayan acenteler için merkez tarafından komisyonunun karşılanması gerekir.  

 

26. Acentelere Ekran ve Modüler ürün eğitiminin tekrar verilmesini talep ediyoruz. 

 

27. Kazançlı network sistemi ile ilgili olarak poliçelerin ilk sayfalarına ek bilgi yazılabilir.  (Anadolu 

Sigorta poliçe örneği ) 

 

28. Modüler sağlık çıktığından bu yana yapılan iyileştirmelerin acentelere madde madde kısaca 

yazılarak paylaşılmasını önemle rica ediyoruz. “Yenilenmiş Özel Şartlar ….. tarihi itibariyle” 

şeklinde …değişti. Şunlar eklendi vb… 

 

29. Yenileme poliçelerde ödeme yapılmadığı taktirde 2 gün sonra poliçe provizyona kapatılıyor. 

Bu sürenin uzatılması mümkün müdür? Havale yapan müşterilerde merkezden taksit 

kapama süresi uzadığı için provizyon da sorun yaşanıyor, 5-7  iş gününe çıkartabilir miyiz? 

 



 

 

 

 

30. ANNE+BABA+ÇOCUK olan poliçelerde alternatifli teklifler almak istiyor müşteriler. Farklı 

farklı askılar oluşturulabilir mi bu şekilde, mesela anne ve 1 çocuk ayrı planda, baba ve diğer 

çocuk ayrı bir planda gibi, ayrı askı numaraları oluşturulabilir mi? Aksi durumda askı 

bozuluyor. 

 

31. SİGORTAM.NET fiyat farklılıkları neden kaynaklanıyor, sağlık poliçelerinde de bizden uygun 

fiyat veriyorlar. 

 

32. Modüler ekran yavaş çalışıyor, hızlandırılması için gerekli sistem düzenlemelerinin ivedilikle 

yapılmasını talep ediyoruz. Hem biz hem merkez kullanıcılarının hızlanması lazım. 

 

33. Sis servisine ulaşılamıyor, Sis’ten gelen yazılı cevaplar da yoğunluktan olsa gerek çok baştan 

savma, bizi tatmin etmediği için telefonla görüşmeden poliçeleri basamıyoruz. Sis’e destek 

sağlanabilir mi? Minimum bekleme süresi 15 dakika. Sis’ten gelen bilgiler tutarsız ve yanlış 

olabiliyor. Aynı konu için farklı cevaplar alabiliyoruz. 

 

34. Sağlık BBF ve faturalarının şirkete ulaşmadığı ve kaybolduğu bilgisiyle çok fazla karşılaşıyoruz. 

Muhaberatın çok farklı bir yerde olması da işleri aksatıyor, iş akışının tam olarak nasıl işlediği 

süreç vb…tüm detayların acentelerle paylaşılmasını ve sürecin iyileştirilmesini talep ediyoruz.  

 

35. Sağlık hasar evraklarının bizlerden scan yolu ile gönderilerek dosya sürecinin başlatılmasını 

talep ediyoruz.  

 

 

36. Teknik departman da çok az arkadaş çalışılıyor ve çok yoğunlar. Çalışan sayısı arttırılarak hem 

bizlerin işleri hızlıca biter, hem de teknikte çalışan arkadaşlarımız daha verimli çalışırlar. Bu 

üretime sahip lokomotif departmanın etkin hale gelmesini öncelikle talep ediyoruz. 

 

37. Otorizasyondaki işlemlerle ilgilenen yetkililerin isimleri ve mail adreslerini Aznet ekranda 

görebilmeliyiz. Her seferinde Wkarakus vb. gibi isimlerini bilmediğimiz yetkililere ulaşabilmek 

için AT’mizi arıyoruz, olmadı merkezi arıyoruz , ancak  5566666’dan operatöre 

bağlanabilmek için dakikalarca bekliyoruz çoğu zaman da telefon açılmadan hat düşüyor. 

Başlı başına sorun, acil sistem düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.  

 

 

 

 

 



 

38. Check Up hizmeti veya Aile hekimliği hizmeti kullanımları acente hasar primlerine 

yansıtılmamalıdır. (Sadece Allianz tekli acentelerine bu şekilde uygulama yapılsın.)Bunlarla 

ilgili primler daha da yükseltilmelidir ( genç biri sadece yatarak tedavi aldığında bir de check 

up eklediğinde poliçeye yılık 700 TL- 900 TL arası prim ödemektedir , o yıl sadece check up ı 

kullandığında ise 650 TL ile 1200 TL masraf yaratmaktadır , önceki yıllarda çok düşük primli 

doğum teminatında yaşadığımız sıkıntıları bu sefer check-up ta yaşayabiliriz, düzeltmelerin 

yapılmasını rica ediyoruz. 

 
39. Matbu başvuru formundaki sigortalının bilgileri sıralaması ile bilgisayara girişteki sıra farklı, 

sisteme her bilgi girişinde öbf’ de farklı sayfalara gidiyoruz. Eşit olması işimizi kolaylaştırır, 
aynı şekilde merkez operasyon kullanıcısının işi de hızlanır. Düzeltmelerin ivedilikle 
yapılmasını planlama talep ettiğimiz çalıştaya dahil edilmesini rica ediyoruz. 

 
40. Teklif ve poliçede “Aile Hekimliği” satırı boş çıkıyor ,  “ 3 defa net olarak yazılmalı ” 

 
41. 14 Ocak 2016  tarihli duyuru ile  müşteri hizmetleri numarasının  444 45 46  yerine   

0850 399 99 99  olduğu duyurulmuş idi. Sağlık dahil tüm poliçelerde  444 45 46  yazmaya 
devam etmektedir, yeni numaranın yazılması gerekmektedir, gerekli güncellemelerin acilen 
yapılmasını ve sticker’ ların acentelere gönderimini talep ediyoruz. 
 

42. Sigortalımız Anlaşmasız kurumda Fizik Tedavi yaptırmış ve faturasını Allianz’a göndermiştir. 

Tazminat departmanı fizik tedavi faturasının yanında doktor raporunu da talep etmiştir. 

Sigortalımız 08/02/2016 tarihinde istenilen doktor raporunu tarafımıza göndermiş ve aynı 

gün Hizmet Masasından T2620255 nolu çağrıyı açarak Tazminat Departmanı’na 

gönderilmiştir. İlgili çağrı hala açık görünmektedir. Ancak 17/02/2016 tarihinde açılan çağrıya 

kimse bakmadığı ve işlem yapılmadığı için "istenilen evrakların üzerinden 1 ay geçmesi” 

nedeniyle sistem tarafından otomatik olarak dosya reddedilmiş ve sigortalının cep 

telefonuna red mesajı gönderilmiştir. Duruma ait tüm ekran görüntülerini ekte tarafınıza 

gönderiyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

45.Modüler Sağlık ikonunun üst bölümlere taşınması rica ediyoruz. Ayrıca sadece sağlık olarak    

görünen ikonun da yabancı uyruklular olarak isminin düzeltilmesini rica ediyoruz. 

46.Yabancı uyruklu kişiler için doğum tarihi ile vkn olmadan Aznet ekranından teklif çalışılmasının 

sağlanmasını rica ediyoruz. 

47 . Poliçenin ödemesinde  gecikme olduğu ve/veya teminatın durduğu poliçe görüntülemeden 

anlaşılamıyor. AS400 de poliçelerde ödeme gecikmesinde poliçe görüntülendiğinde TEMERRÜD 

uyarısı veya teminata kapandığında DONDURMA uyarısı vardır. Bir şekilde poliçe görüntülemeden de 

anlaşılabilmeli sağlanabilir mi? DigitALL ön ekranına sağlık provizyona kapanan poliçeler listesi 

eklenebilir mi? 

48.   Provizyon onaylarında  CAN SAĞLIĞI , ALLIANZ POLİÇELERİ ve MODÜLER SAĞLIK şeklinde 3 farklı 

ürün yaşaması nedeniyle sigortalılara onay verilmediği yada sigortalı bulunamadığı gibi durumlarla 

karşılaşılıyor. Sistem kontrollerinin yapılmasını rica ediyoruz. 

 

 



 

49. Poliçelerde değişiklik yapıldığında öbyg’ ler poliçeden siliniyor, muhakkak düzeltilmesi lazım, çok 

acildir. Örnek ektedir. 

50. Sağlık yenilemelerinden Hayat teminatı bir sebeple siliniyor. Şu sebeple kaldırılmıştır net belirgin 

olarak görünür olsun. Hamilelerde kaldırılıyor, akabinde doğum sonrası tekrar acente talep etmeden 

eklenmesinin sağlanması lazım. 

 

DOĞUM TEMİNATININ REVİZE EDİLMESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR …  

1. AHK limitleri çok düşük.  

 Beyaz Networkte, 7500 TL olan AHK  12.000 TL olabilir mi?  

(Geçen yıl Özel sağlık olan ve Beyaz Networke dönüşen poliçelerin AHK limitleri 12.000 TL. 

Limitsiz planlardan Beyaz Networke geçenlerde 7500 TL) 

 Sarı Networkte 5000 TL olan AHK  7500 TL olabilir mi? 

 Yeşil Networkte 3000 TL olan AHK  5000 TL olabilir mi? 

 Mavi Networkte 3000 TL olan AHK  5000 TL olabilir mi? 

 

2. Yatarak tedavi teminatlarını limitli verirsek örn; 50.000 TL, Doğum teminatını da limitli 

alabiliyoruz. Bu noktada Doğum teminatlarını diğer teminatlardan tamamen ayırarak 

verebilmemiz mümkün olur mu? 

Mesela 100.000 TL yatarak tedavi seçip, doğum teminatını limitsiz alabilmeliyiz. Özellikle grup 

sigortaları olan ve 2.poliçesini yaptıracak olan müşteriler için uygun olur. 

 

3. Sigortalı poliçe yenileme döneminde 5 aylık bekleme süresini doldurmuş ve hamile dahi olsa 

bebek paketi 750 TL’den 2000 TL’ye çıkarılabilmeli. Ek bir ücret alıyoruz ve bu teminatın 

değiştirilmesi tekrar bekleme süresi uygulanmasına sebep olmamalıdır. 

  

ÜRÜN GELİŞTİRME, İNDİRİMLER VE ACENTE KOMİSYONLARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

 

1. Aynı poliçe içinde anne baba yatarak, çocuklar ayakta tedavili farklı teminat seçenekleriyle 

aynı poliçede alternatifler sunabilmeliyiz. 

Acıbadem sigorta örneği verilebilir; 

Allianz 13500 TL anne, baba ve çocuklar yatarak ve ayakta limitsiz plan çalışılmıştır mecburen, 

Müşteri Acıbadem Sigorta’dan anne ve baba sadece yatarak limitsiz, çocuklar limitsiz yatarak 

ve limitsiz ayakta tedavili planı 8500 TL’ye satın almıştır. 

 

2. Çocuklar yaş gözetmeksizin, anne ve babadan bağımsız olarak sigortalanabilmeli. Mavi 

network dışı networklerde verilebilmelidir. 

 



 

 

 

 

 

3. Yabancı uyruklu sigorta poliçesine isteğe bağlı doğum teminatı eklenmeli, müşteriler talep 

ediyor. Ürün revizyonu mümkünse yapılmasını talep ediyoruz. 

 

4. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi özel günlerde sağlık poliçelerinde kampanya 

indirimi yapılabilir mi? Radyo reklamlarıyla desteklenerek, belli süreli indirimler satışlarımızı 

arttıracaktır. 

 

5. Koç Ailem indirimleri %10 dan %15 çıkarıldı ve acente komisyonu %10 dan % 5' e düşürüldü. 

Neden böyle bir uygulama yapıldı? Oldukça iyi bir indirim veriliyordu zaten Koç Ailem 'lilere. 

İndirimi %5 daha arttırıp bunu da acenteden almak hoş olmadı. Durumun tekrar gözden 

geçirilmesi ve eski duruma dönülmesi talep ediyoruz. Sonuç olarak biz hizmetimizi veriyoruz, 

komisyon hakkımızın elimizden alınmasını uygun bulmuyoruz.  

 

  

6.  Koç Ailem indirimleri geçen yıllarda olduğu gibi sistem tarafından otomatik verilmelidir , bu 

hem bize hem de teknik servise inanılmaz zaman kazandıracak ve işleri kolaylaştıracaktır. 

Otorizasyona düşüyor, düzeltme yapılmasını talep ediyoruz. 

 

7. Koç Vakfı poliçelerine ek poliçe yaptığımız zaman %30 indirim sağlıyoruz. Fakat bu dönem 

çoğu sigortalı vakıf poliçelerinde limitsiz planlara geçmeye başladı ve bizden yaptırdıkları ek 

poliçeleri iptal ediyorlar. Bu noktada örnek olarak ek poliçe indirim oranı %50’ye çıkarılarak 

müşterilerin ek poliçelerini devam ettirmeleri için sebep yaratılabilir. Vakıf poliçelerini sürekli 

kullandıkları için, bireysel poliçeleri hasar almıyor zaten. Değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

 

8. Acente sahiplerinin poliçeleri yenilerken %22,5 indirim uygulanıyor ve komisyon almıyoruz. 

Biz %10 BM indirimi alsak ve %5 kendimiz bonus uygulayıp birde %15 komisyon alsak 

toplamda %30’a denk gelmiş oluyor ve bizim için daha karlı hale geliyor, acente indirim 

oranının %30’a çıkarılmasının değerlendirilmesini talep ediyoruz. Tekli acentelere muhakkak 

bu şekilde hak verilmesini talep ediyoruz. 

 

9. Sigortalının başka bir şirketten daha poliçesi varsa ve hak devri yapıyorsak %20 transfer 

indirimi yapılıyor. Bir sonraki yıl bu indirim sıfırlanıyor. Kademeli olarak düşürülebilir mi 

indirimler, değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

 

10. Poliçeye kişi zeyillerinde (evlilik yada bebek zeyili), eklenen kişiden gelen komisyon oranı 

%15. Yeni eklenen bu yeni kişiler için de komisyon oranının yeni işlerde olduğu gibi %25 

olmasını talep ediyoruz. 

 

 



 

Acenteler olarak yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgilendirmelerin daha sık ve daha detaylı olarak 

bizlerle paylaşılmasını istiyoruz. Çok önemli bir diğer husus, iyileştirmelerin tüm modüler sağlık poliçe 

sahiplerine uygulanması gerekliliğidir. Örneğin, 2 ay önce yaptığımız bir poliçede fizik tedavi teminatı 

uygulaması ile yeni yapılan poliçedeki fizik tedavi uygulamasının aynı olmaması bile birbirine referans 

olarak sigorta poliçesi yaptıran sigortalılarımızdan “Neden benim poliçemde bu şekilde değil?” 

şeklinde sorular gelmesine yol açıyor. Bu sayede tek bir özel şart ile hareket edebiliriz ve 

müşterilerimiz karşısında mahcup duruma düşmeyiz. Senelerdir alışmış olduğumuz bir sistemin 

değişmesi hepimizi etkiledi, iyileştirme sürecinde birlikte hareket edersek daha doğru ve hızlı bir 

şekilde yol alabileceğimiz kanaatindeyiz. 

 

 

SAYGILARIMIZLA, 

ASİAD SAĞLIK ÇALIŞTAYI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


