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iıgi: TESK'in 16/1 1/2022larihve 2022/103saylll genelgesi,

TESK ile Aveon G|obal Sigorta A.Ş arasında, özel sigorta indirim oranlarını içeren iki yıl

5üreli protokol imzalanmlştlr.

Buna göre; esnaf ve sanatkörlanmız ile TESK'e bağlı oda, birlik ve federasyonlarln organ

üyeleri, personeli ve bunların birinci derece yakınları, kasko, konut, tamamlayıcı sağlık sigortası

vb. ürünlerde ekte yer alan sözleşmede belirlenen oranlarda indirimlerden

yararlanabi leceklerdir.

Aynca, bu kapsamda Aveon Global Sigorta A,Ş.,den hizmet alanlara özel olarak; KVKK

Hukuki 6anışmanlık, Siber Risk Hukuki Danışmanlık ve Mali Danışmanlık hizmetlerl ücretsiz

olarak verilecektir.

Bilgilerinizi ve ilgili esnaflarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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Eki :Aveon Global Sigorta A,Ş. iIe imzalanan protokol(3 syf,)
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'türkiye Esnaf ve Sanıtkırlırı Konfetlerasyonu

özı:ı. ixuiııiıı pnoıo«oıü
İş lİıı pıntokol. 41,gon Ç|otıal Sigoııı A.Ş. tıııtlııtlaıı. TESK-'I'iiıkiye l]sııat've Saı,ıalkaıları
Ktııı f'edeı,asyoıııı: ('alışanlar ı,t bağlı }:cdeı,as.r-,oıı, l]iı,lik ve Odaların Üyeleıi, ('alışanları ve

lııci Derece Yakınları için geçeı,li olacak özcl sigorıa indirinr oranları ilc sağlanacak

avantaj lardan yararlanmak içi n i nı zı altı ııa al ınnı ıştı ı,.

Buna göre; 29.EKİM 2022 tarihinde n itibıren 2 (iki) yıl süre ile, yukarııla belirtilen
esnafve çalışantar ile lnci ılerece yakınlırı aşağıdaki şartlarla belirtilen avantajlardan
faydala na bileceklerdir.

Aşağıda beliı.ti|en ve özel indiı,inı yapılacak tiiııı tirtinleriıııiz İçerisinde. ana teıııİnatlara ilave

olarak. Esnaiimıza öze| olarak olı.ışturuln-ıuş olaır:

ı Esııaf KVKK Hukuki Danışınanlık
ı Esnaf Siber Risk Hukuki Daırışınanlık
ı Esnal Mali Danışmanlık

Asiştans/destek hizmetleri de ek bir ücret alınmaksızın tıulunacaktır.

Branşlar Özel indirinı oranı

Kasko Sigoıtaları 20Yo

Konut Sigortaları 25%

Canıma Sağlık 20Vo

Taınamlayıcı Sağlık (TSS) Sigoıtaları 20%

Kritik Hastalıklar Sigortaları 25o/o

Ferdi kaza sigoılaları 30%

Erasmus Yurtdışı Eğitim Sigortası 3OYo

*** Deprem primleri ile asistons primleri indirimden muo|tır,

indiriınli olaıak po|içelerini yaptııınak isteyenleı aşağıdaki kanallardan başvuraıak teklif ve

poliçelerini satın alabi lirler:

wrvw.aveong,lobalsigoıla.coırl ı,esııli internet siteınizdeı-ı ACENTELERiuiz aııa ıırenüsünden

"" .".k", **t.,rİr" ,ıuşorak ya da ınail adı,esiıııiz esnaf-(Daveonq,lobalsieoıla,conı

l 0552 770 80 39 ktırumsal gsı,ıı lıattıınızdan özel müşteıi ıeınsilciledmizden hizmet

alabilirler.
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