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Evrim Sigorta AracI1Ik
Hizmetleri ve UluslararaSl

Nakliyeciler Dernegi (UNO)
il?birligiile ~ND tiyelerine

ozel, "UNOSeyahat SagIIk"
poli~esiile TIRl?oforlerinin

ge9J1il?ten gelen sagIIk
riskleri ilk kez sigorta

kapsammda. "il?inden,dil?ine
kadar" slogamyla yola 9kan

ve genil?teminatlanyla en
uygun fiyath poli~eolma
ozelligini tal?lyan "UNO

Seyahat SagIIk",vizesiz
seyahat edilebilen 89 illkede

dege~erli.

Sigorta sekttirtintin deneyimli markaSI Evrim Sigorta
Araolik Hizmetleri ve UluslararaSINakliyedler Der-
negi (UNO)6 Eylill20l0 tarihinde UNO'nintiyelerinin
seyahat sigorta ihtiya<;larmacevap verebilmek iQrlU?-
birligistizle~mesine imza atttiar. UNOtiyelerine tizel
olarak slll1ulan "UNOSeyahat Sag!Jk",sigortahya
yurtch~a ~larda, benzer sigortalarda 30.000 Euro
olan toplam teminatl, 6 ay smeli poli<;elerde150.000
Euro ve 12ay smeli poli<;elerdeise 250.000 Euro olarak
sunuyor. Bunurlia birlikte poli<;elerdeyurt ~ma her
bir Qki~ta seyahat smeleri iQrlazami 75ve 90 gfuJ1tik
altematifler sunuluyor. Poli<;e,illkemizden vizesiz se-
yahat edilebilen 89 illkede de ge<;erli.
GeQ11. gelen hastalddanmz da kapsam dahilinde

"UNDSeyahat SaglJk" ile sigortahrun, sUreli ama
kontrol altmda ve glinltik hayatrru etkilemeyeeek
durumda bir hastahgl olsa bile teminat altma ahru-
yor. Aynca bu tip bir hastahgm beklenmedik ve on-
gorillmedik akut alevlenmeleri de teminat
kapsarnmda yer ahyor. Aneak, meveut bir hastahk
seyahatin ba~mda ongorillebilecek bir nitelik ka-
zanchysa veya kotille~mesi bekleniyorsa, bu durum

sigorta teminatl ch~mda.
VIZeSiz seyahat edBebiIen iiIkeIerde de ~

TIR~oftirlerinin sag!Jkrisklerini ge~ teminatlarla
giivence altma alan "UNOSeyahat Sag!Jk"poli<;esiill-
kemizden sik Qki~yaptian Suriye, iran, Irak gibi illkele-
rin yam srra Tmkiye'den vizesiz olarak seyahat
edilebilen 89 illkede de ge<;erli.
"Ozel hayat" riskleri de kapsamda

"UNDSeyahat SagJik", sigortahrun mesleki faa-
liyeti ch~mda kalan ozel hayatl srrasmda ol~acak
ki~isel sorumluluk risklerini de teminat altma ah-
yor. Sigortahya seyahatle ilgiliuyan ve giivenlik bil-
dirileri, sigortahya ul~tiamachgl durumlarda
radyoda ki~isel mesaj yaymlanmasl, programda de-
gi~iklik olrnasl durumunda veya adl durumlarda
li<;linciiki~ilere haber verilmesini sagJayan teknik
asistans hizmetleri de veriliyor. Ttibpi tedavi hiz-
metlerinde de sigortahrun yanmda olan poli<;e,
~liyatlar dahil olrnak lizere yatarak ve ayakta
tedaVllerde, ila<;larve bandajlarda hatta yine kaza
sonueu di~tedavisinde de hizmet veriyor.

"Her bir oIayda 50,000 Euro'ya
kadar teminat veriyonIz"

"UNO Seyahat Saghk" OrOnOndeteminatlann geni$ kapsamll oidugunu ifade eden
Evrim Sigorta AraClIlkHizmetleri Ydnetim Kurulu Ba$kam ismail Hakkl ~elebi "Bu po-
li~ede 30.000 Euro olan teminatlar 250.000 Euro'ya ~Ikanldl. "UNO Seyahat Saghk'

sigortaslmn bu kadar geni$ teminatla piyasanln en ucuz poli~esi oldugunu soyleyebi-
Iirim, Poli~esabn ahndlglnda verilen $ofor kartlannda, asistans hizmetlerine ula$lIabi-
lecek telefon numarasl ile sigortaillara bOyOkavantajlar saglamyor. Telefonlan TLirk~e
cevaplayan ~agn merkezleri, sigortahlarmza 7gOn 24 saat her konuda hizmet veri-

yor. Sigortahlann yurtdl$lnda kal'$lla$acagl olaylar slraslnda para ve fatura ile ili$kisi 01-
mamaSlnln da sigortaillar i~in bOyOkavantaj oldugunu dile getiren ~elebi "SoforOne

deger veren nakliyat firmalan "UNO Seyahat Saghk" sigortaslm tercih etmeli" diyor,
~elebi sozlerini $oyle sOrdOrdO;"Her bir olayda 50.000 Euro'ya varan teminatlar su-
nuyoruz. 6 ay sOrelipoli~elerde toplam limit 150.000 Euro ve 12ay sOrelipoli~elerde

toplam limit 250,000 Euro'dur." Tlbbi ve teknik asistansln dahil oldugu poli~e kapsa-
mlnda yer alan teminatlar ise $oyle; TlbbiTedavi, Geri OonO$/Tlbbi Nakil, Cenazenin

Yurda Getirilmesi 50.000 Euro, Kefalet i~in avans Memesi 10.000 Euro. Bireysel So-
rumluluk 20.000 Euro."


