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Nakliye sektorunun
ihtiya~lanna, nakliyecilere

ozel urun ve geni~
teminatlanyla cevap veren

Evrim Sigorta Araclhk
Hizmetleri A.$., 4-6 Kaslm

2010 tarihlerinde 4. kez
duzenlenecek olan Logitrans

Transport Lojistik Fuan'na
katlldl.

Sigorta sektoriiniin deneyimli markaSl ve
uluslararasl nakliyat sigortalannda uzrnan
Evrirn Sigortaclhk aglrhkh katlhmci profilini
karayolu ta~lrnacllan, iiyiincii ve dordiincii parti
lojistik ~irketleri, sigorta ve finans kururnlanmn
olu~turdugu fuara nakliyecilere ozel, uygun
fiyath ve yepyeni poliyeleri ile katlld!.
Tamtlrnml yaptlklan iiriinler arasmda

nakliyecilerin olaganiistii giiven ve begenisini
kazanrnl~ , UND Kasko' ve aray siiriiciilerinin
saghk risklerini giivence altma aldlgl 'UND
Seyahat Saghk' iiriinleri de yer aid!. Tiirn
sigorta dallannda deneyirnlerini katJllmcllanyla
payla~mak ve sektor sorunlanm dinlemek adma
Evrim SigortaClhk Hizmetleri yonetimi ve ekibi
189 nymarah standta ziyaretyileriyle bulu~tu...
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TIR ~oforlerinin ge~mi~ten
gel en saghk riskleri ilk kez
sigorta kapsammda. 'UND

Seyahat Saghk' vizesiz seyahat
edilebilen U1kelerde de ge~erli

Evrim Sigorta Araclhk Hizmetleri A.~. ve
Uluslararasl Nakliyeciler Oernegi (UNO) i~birligi
ile UNO iiyelerine ozel, 'UND Seyahat Saghk'
polivesi ile saghk konusunda geni~ teminatlar
sunuluyor. 'i~inden, di~ine kadar' slogamyla yola
v1kanve geni~ teminatlanyla en uygun fiyath polive
olma ozelligini ta~lyan 'UNO Seyahat Saghk',
vizesiz seyahat edilebilen 89 iilkede de geverli.

Sigorta sektoriiniin deneyimli araeIlanndan Evrim
Sigorta Araelhk Hizmetleri A.~. ve Uluslararasl
Nakliyeciler Oemegi (UNO) 6 Eyliil 2010 tarihinde
UNO'nin iiyelerinin seyahat sigorta ihtiyavlanna
eevap verebilmek ivin i~birligi sozle~mesine imza
attilar. UNO iiyelerine ozel olarak sunulan 'UNO
Seyahat Saghk', sigortahya yurtdl~ma C;lkl~larda,
benzer sigortalarda 30.000 Euro olan toplam
teminatl, 6 ay siireli polic;elerde 150.000 Euro ve 12
ay siireli polic;elerde ise 250.000 Euro olarak
sunuyor. Bununla birlikte polic;elerde yurt dl~ma her
bir vlki~ta seyahat siireleri ic;inazami 75 ve 90
giinliik alternatifler sunuluyor. Polic;e,iilkemizden
vizesiz seyahat edilebilen 89 iilkede de gec;erli.

Gel;mi~ten gelen hastahklanmz da kapsam
dahilinde
'UNO Seyahat Saghk' ile sigortalmm, siireli ama
kontrol altmda ve giinliik hayatml etkilemeyeeek
durumda bir hastahgl olsa bile teminat altma .
ahmyor. Aynea bu tip bir hastahgm beklenmedik ve
ongoriilmedik akut alevlenmeleri de teminat
kapsammda yer ahyor.

Vizesiz seyahat edilebilen iilkelerde de gel;erli
TIR ~oforlerinin saghk risklerini geni~ teminatlarla
giivenee altma alan 'UNO Seyahat Saghk' polivesi
iilkemizden slk vlkl~yapllan Suriye, iran, Irak gibi
iilkelerin yam SlfaTiirkiye'den vizesiz olarak
seyahat edilebilen 89 iilkede de gec;erli.
'Ozel hayat' riskleri de kapsamda
'UNO Seyahat Saghk', sigortalmm mesleki faaliyeti
dl~mda kalan ozel hayatl Slfasmda olu~aeak ki~isel
sorumluluk risklerini de teminat altma ahyor.

Sigortahya seyahatle ilgili uyan ve giivenlik
bildirileri, sigortahya ula~llamadlgl durumlarda
radyoda ki~isel mesaj yaymlanmasl, programda
degi~iklik olmasl durumunda veya aeil durumlarda
iiviineii ki~ilere haber verilmesini saglayan teknik
asistans hizmetleri de veriliyor. Kaza sonueu olu~an
t1bbi tedavi hizmetlerinde de sigortalmm yamnda
olan polive, ameliyatlar dahil olmak iizere yatarak
ve ayakta tedavilerde, ilac;larve bandajlarda hatta
yine kaza sonueu di~ tedavisinde de hizmet veriyor.
Bu siirec;tesigortalmm hivbir odeme yapmasma
gerek kalmlyor.

Her bir olayda 50,000 Euro'ya kadar teminat
veriyoruz
'UNO Seyahat Saghk' iiriiniinde teminatlann geni~

kapsamh oldugunu ifade eden Evrim Sigorta
Araelhk Hizmetleri A.~. Yonetim Kurulu Ba~kam
ismail Hakkl <;elebi 'Bu polivede 30.000 Euro
olan teminatlar 250.000 Euro'ya C;lkanld!.'UNO
Seyahat Saghk' sigortasmm bu kadar geni~
teminatla piyasanm en ueuz polic;esi oldugunu
soyleyebilirim. 'UNO Seyahat Saghk' polic;esi satm
almdlgmda verilen ~ofor kartlannda, asistans
hizmetlerine ula~Ilabileeek telefon numaraSI ile
sigortahlara biiyiik avantajlar saglamyor. Telefonlan
Tiirkc;eeevaplayan c;agn merkezleri,
sigortahlanmlza 7 giin 24 saat her konuda hizmet
veriyor. Sigortahlann yurtdl~mda kar~Ila~aeagl
olaylar slrasmda para ve fatura ile ili~kisi
olmamasmm da sigortahlar ic;inbiiyiik avantaj
oldugunu dile getiren <;elebi '~ofOriine deger veren
nakliyat firmalan 'UNO Seyahat Saghk' sigortasml
tereih etmeli' diyor.

<;elebi sozlerini ~oyle siirdiirdii; 'Her bir olayda
50.000 Euro'ya varan teminatlar sunuyoruz. 6 ay
siireli polic;elerde toplam limit 150.000 Euro ve 12
ay siireli polic;elerde toplam limit 250.000 Euro'dur.'
Tlbbi ve teknik asistansm dahil oldugu polic;e
kapsammda yer alan teminatlar ise ~oyle; Tlbbi
Tedavi, Geri Oonii~/Tlbbi Nakil, Cenazenin Yurda
Getirilmesi 50.000 Euro, Kefalet ic;inavans
odemesi 10.000 Euro. Bireysel Sorumluluk 20.000
Euro.'


