Yüzde 20 indiriminizi kaybetmeyin, poliçelerinizi
mutlaka yenileyin
Zorunlu deprem sigortalı konut oranını yüzde 36’ya yükselten DASK, yeni dönemde poliçe
yenilemelerine odaklandı. DASK’ın hedefi hem Afet Sigortaları Kanunu’nun 18 Ağustos
2012’de yürürlüğe girişinden itibaren 14 ayda zorunlu deprem sigortalı konutlarda sağlanan
yüzde 39 artışı korumak hem de sisteme yeni sigortalılar eklemek.
Yenileme zamanı gelen poliçelerin sahiplerine çağrı merkezi aracılığıyla hatırlatma
yaptıklarını belirten DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı şunları ifade etti:
Geçen yıl 18 Ağustos’ta yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu, zorunlu deprem
sigortasının yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Kanunla birlikte tapu ve
konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği işlemlerinde de zorunlu deprem
sigortası poliçesi aranmaya başlandı. Bir yılda 2 milyon yeni konut sahibi zorunlu deprem
sigortası yaptırdı. Amacımız bunun devamlılıklarını sağlamaktır.”
Zorunlu deprem sigortası poliçelerinin sürekliliğini sağlamaya hassasiyet gösterdiklerini
sözlerine ekleyen Yazıcı şöyle konuştu:
“Afet Sigortaları Kanunu sigortalı konut sayısını 14 ayda yüzde 39 artırdı. Şimdi ise bir yıl
önce yapılan poliçelerin yenilenme dönemleri geldi. Konut sahiplerinden ve sigorta
acentelerinden beklentimiz, poliçelerin süresini yakından takip etmeleri ve süresi dolan
poliçeleri yenilemeleridir. Hasar yapıcı bir depremin ne zaman olacağını bilemediğimizden
dolayı her zaman hazırlıklı olmak ve sigortayı ihmal etmemek gerekiyor.”

DASK’tan zorunlu deprem sigortasını yenileyene yüzde 20 indirim
Deprem sigortasının yıllık primi ortalama 110 TL. Prim, konutun metrekaresine, yapı tipine ve
deprem bölgesine göre değişiklik gösteriyor. DASK süresi dolan zorunlu deprem sigortası
poliçelerini 30 gün içinde yenileyenlere yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca inşaat ruhsat
tarihi 2007 yılı veya sonrası olan binalardaki konutlar, tarife fiyatı üzerinden yüzde 10
indirimden de yararlanabiliyor. Her iki fırsattan aynı anda yaralanıldığında indirim oranı
yüzde 30’u buluyor.
Türkiye’de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 17 milyon konut bulunuyor.
2012 yılının sonunda sigortalı konut sayısı 4,8 milyon, sigortalılık oranı ise yüzde 28 idi. Bugün
itibariyle bu konutların sayısı 6 milyona ulaştı ve sigortalılık oranı yüzde 36’ya yükseldi.
DASK’ın 2017’ye kadar hedefi sigortalı konut sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmak.

