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Ye!i'iI Kart Sigortasl'na
10 taksitle odeme kolayllgl
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri'nin Ye§il Kart Sigortasl, yurtdl§llla C;lkansuruciiler
ve bu ki§ilerin ta§ltlanyla zarar verdikleri uc;uncu §ahlslara kolayhk saglarken
6demeleri 10 ay taksitlendirme fusatl sunuyor.

YENtLtKct ~ah~malanylasektOrde ismin-
den sik~a soz ettiren Evrim Sigortactlik
Hizmetleri'nin Ye~ilKart Sigortasl ile ilgili
kampanyasl biiyiik ilgi goriiyor. Evrim Si-
gortactlik Hizmetleri Genel Miidiirii Ibra-
him Aydm, Ye~ilKart Sigortasl'nm yurtdl-
~magiden siiriiciilerle,onlarm zarar verdigi
ii~iincii~aluslara~iftyonlii bir kolayhk sag-
lamak amaclylaolu~turuldugunu soyledi.
Ye~il Kart Sigortasl, Zorunlu Mali So-

rumluluk (Trafik) Sigortasl'nm yurtdl~mda
ge~erli alan ~ekliniolu~turuyor.Driin, Ye-
~il Kart (Green Card) anla~masma dahil
herhangi bir iilkede bir kazaya neden alan
sigortalmm, ba~kalarmaverdigi maddi, be-
deni zararlan ya da oliimle sonu~lanan ka-
zalarda sigortalmm sorumlulugundan do-
gan tazminat yiikiimliiliiguniia iilke yasala-
rma gore kar~lhyor.

UND uyelerine buyuk fJrsat
Ibrahim Aydm, "Ye~ilKart Sigorta poli-

~esi, Avrupa'ya karayollan ile uluslararasl
ta~lmactlikyapan nakliye ~irketlerinin en
onemli giderlerinden birini olu~turuyor.
Ancak Evrim Sigortactllk Hizmetleri'nin
sundugu fIrSat sayesinde poli~e bedelinin
tamaml, poli~enin tanzim edildigi giiniin
kuru iizerinden Tiirk Lirasl olarak sabitle-
nip, 10 ~it taksit ~eklinde kredi kartl ile
odenebiliyor. Boylece sigortahnm kur dal-
galanmalarml dii~iinmesine gerek kalml-
yor. Bu kampanyamlZ Tiirkiye genelinde
uygulamyor" ~eklindekonu~tu. Aydm, Ev-
rim SigortactlikHizmetleri ve UND ile te-
masa ge~enher UND iiyesininbu kampan-
yadan yararlanabilecegini de belirtti.
Kampanyaya destek veren UND yoneti-

mi ile iiyelerine te~ekkiir eden Aydm ~oyle
konu~tu: "Bu iiriin ile sisteme dahil yaban-
Cliilkelere ta~ltlanylagiden siiriiciiler,giri~
yaptiklan iilkelerin slmrlannda aynca Tra-
fik Sigortasl yaptirmak zorunda kalmlyor.
Bu siiriiciilerinverdikleri zararlardan dola-

yl ii~iincii~ahlslarmmagdur olmamalarl da
iiriin kapsammda ongoriiliiyor."
Ye~ilKart Sigortasl'm, iiye iilkelerde ku-

rulmu~ alan Motorlu Ta~lt Biirolan adma
sigorta ~irketlerinin yaptigml belirten Ay-
dm, "Sigorta ~irketlerinin
poli~eyi tanzim etmelerine
ragmen, hasar odemesi Mo-
torlu Ta~ltlarBiirosu'nun so-
rumlulugunda yer ahyor.
Hasar meydana geldiginde ise hangi iilkede
bulunuluyorsa, a iilkenin Motorlu Ta~ltlar
Biirosu'na miiracaat edilerek, hasar i~lem-
leri tamamlamyor" ~eklindekonu~tu.Daha
detayh bilgiye sahip olmak isteyen herkesi
kurumsal web siteleriine davet eden Aydm,
tUrn detaylann web sitelerinde oldugunu
belirtti.

larca garanti edilmesi" oldugundan; Tiirki-
ye Motorlu Ta~ltBiirosu'nun mali potansi-
yelini, ozellikle herhangi bir veya birka~
iiyesinin dii~ebilecegi odeme zorluklann-
dan etkilenmeyecek bir konuma da getir-

mek gerekmekteydi. Bu neden-
Ie Biironun sadece bir organi-
zasyon halinde olu~turulmasl
ile yetinilmeyerek astl i~levini
te~kil eden "garantOrliigii"ne

fiili bir i~lerliksaglamak i~in;Biiro'ya para-
leI olarak aym zamanda kurulan Tiirkiye
Ye~ilKart Reasiirans Pool'iiniin, reasiiran-
sa ili~kinasli fonksiyonununyam srra tazrni-

nat yiikiimliiliiklerine
de pool sisteminin
dogal bir sonucu
olarak; birlik ve bu
birlikten dogacak
kuwet kazandlrma-
Slongoriildii."

~ evrim sigortac.hk
~~&,.

Buyuk kolayllk sagllyor
Aydm,Ye~ilKart Sistemive tarih~esiko-

nusunda ise ~u bilgileri verdi: "Olu~umu
onceki yillara uzanan ancak bir organizas-
yon olarak 1Ocak 1953 tarihinde ~ah~maya
ba~layan"Uluslararasl Motorlu Ta~lt Mali
Sorumluluk Sigortasl (bilinen adlyla, Ye~il
Kart) Sistemi", iilkeleri dl~ma ~ikan siirii-
ciilerle, bu siiriiciilerin yabancl memleket-
lerde ta~ltlanylazarar verdikleri ii~iincii~a-
hlslara ~ift yonlii bir kolaybk saglamak
amaclyla dii~iiniiliip meydana getirildi.
Sistem, temel i~levinite~kileden Uluslara-
raSlMotorlu Ta~lt Mali Sorumluluk sigor-
talarmm i~lerliginisaglamaYlpetki alall1ll1
artrrmak yoniinde geli~melergosterdi."
Aydm, Ye~il Kart Sisterni'ne iiye ola-

bilmek i~in "ulusal bir biiro"nun varhgl-
nm zorunlu bulundugunu ve bu nedenle
Tiirkiye Motorlu Ta~lt Biirosu'nun ku-
ruldugunu soyledi.Aydm,a~iklamalanm
~oylesiirdiirdii: "Ancak ulusal biirolarm
sistem i~ersindeki varhklanmn vazge-
~ilmezbir ko~ulsayilmasmmtemel ne-
deni, tazminat odemelerinin "bu biiro-


