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Yeni 
Ehliyet 
Alanlar İçin 
En Uygun 
Kfz
SigortasıÜmit Yakış

Sigorta şirketleri, 18 yaşında yeni 
ehliyet almış sürücülerin kaza 
yapma olasılığı yüksek olduğu için 
sigorta yapmak istememektedir-
ler. Çoğunlukla anne-babalarının 
üzerinden yapmayı tercih etmek-
tedirler.
Gençlerin henüz hasarsızlık sınıfı 
olmadığı için sigortalar payı  %230 
dan başlatıyorlar. Bu da araba kul-
lanmayı neredeyse imkansız hale 
getiriyor. Yine de yeni sürücüler 
için bazı  şeyler tasarlanabiliyor.

Bazı sigortalar, sürücünün gü-
venlikli sürüş talimi yaptığına dair 
belgesi varsa aylık ve yıllık katkı 
paylarını düşürebiliyorlar. Ya da 
anne babasının ikinci arabası ola-
rak sigortalayabiliyorlar. Bu türlü 
sigortalara dikkat edilmesi gere-
kiyor. Olası bir kaza durumunda iki 
arabanin da aylık ve yıllık payları 
yükseltilebiliyor.

Bazı sigortalarda ikinci arabayı 
başka bir anlaşmayla alabiliyor-
lar. Bu durumda hasar sınıfı daha 
düşük arabaların seçilmesi gerek-
mektedir. Mesela Corsa veya Cio 
gibi arabalarda pirimler düşürüle-
biliyor.

Acemi sürücüler icin 2000 Euro-
nun altindaki arabalar tavsiye edil-
mektedir. Bu şekilde tam-kasko 
masrafından da tasarruf edilmiş 
olunuyor. Genellikle 2000 Euronun 
altındaki arabalarda araç sahipleri 
aracını tamir ettirme ihtiyacı da 
hissetmiyor. Yeni bir arabayla eski 
bir arabanın tam-kasko masrafları 
nerdeyse birbirine denk geliyor.

Türkiye’nin alternatif müzik grubu 
“Bandista” bir kez daha Schlach-
thof Kültür Merkezinde sahne aldı. 
Konserde performansları ile ko-

nukları coşturan Bandista, konser 
bitiminde bitmek bilmeyen alkışlar 
nedeniyle tekrar sahne aldı. 

Bandista Coşturuyor

Kamu Yararına Çalışan Konut Birliği 
GWG, bünyesindeki sosyal konut-
larda uzun süre oturan kiracılarını 
Hotel Reiss’de düzenlediği kutlama ile 
onurlandırdı. 130 kiracının katıldığı 
kutlamada 83 senedir GWG’nin kiracı 
olan Rosemarie ve Helmut Nicolous’a 
onur belgesini Dr. Jürgen Barthel ve 
GWG Başkanı Peter Ley takdim etti. 
Helmut Nicolous, evinde 83 sene 
mutlu mesut yaşadığını belirterek 
taşınmayı düşünmediğini söyledi. 

Peter Ley ise yaptığı konuşmada 
“Senede bir gün de olsa kiracıları-
mızla buluşup onlara teşekkür etme 
fırsatı bulduğum için mutluyum. 
Hessen’de kiralara %20’ye kadar zam 
yapma imkanı olduğu halde kiracıla-
rımızın mali durumunu gözeterek ki-
ralarda bu denli artışlar yapmıyoruz. 
2015 yılında evlerimizin modernizas-
yonu ve daha yaşanabilir olması için 
105 milyon Euroluk yatırım yapmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Aynı Evde 83 yıl!

Toplum
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