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•YE$ILKART
Sigortasl'na
10taksit avantajl
Evrim Sigorta, yurtdl~ma
C;lkanstirtictiler ve bu
ki~ilerin ta~ltlanyla zarar
verdikleri tic;tincti ~ahlslara
C;iftyonlti kolayhk saglayan
Ye~ilKart Sigortasl'm 10
taksit imkamyla sunuyor.
Yenilikt;it;ah~malanyla sektorde isminden
slkt;a soz ettiren Evrim Sigorta'mn Ye~ilKart
Sigortasl ile ilgilidlizenledigi kampanya
bliylik ilgigorliyor, Evrim SigortaClhk
Hizmetleri Genel Mlidlirli ibrahim Aydm,
yurtdl~ma giden slirliclilerle, onlann zarar
verdigi lit;lincli ~ahlslara t;ift yonlli bir
kolayhk saglamak amaClyla olu~turulan
Ye~ilKart Sigortasl'nm birt;ok avantajlar
sundugunu belirtti, Ye~ilKart Sigortasl,
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)

Sigortasl'nm yurtdl~mda get;erli olan ~eklini
olu~turuyor, Urlin, Ye~ilKart (Green Card)
anla~masma dahil her hangi bir lilkede bir
kazaya neden olan sigortalmm, ba~kalanna
verdigi maddi, bedeni zarar Ian yada ollimle
sonut;lanan kazalarda sigortalmm
sorumlulugundan dogan tazminat
yliklimllilliglinli 0 lilke yasalanna gore
kar~lhyor,

Evrim SigortaClllkHizmetleri Genel
Mlidlirli ibrahim Aydm, ,'Ye~ilKart Sigorta
polit;esi,Avrupa'ya karayollan ile
uluslararasl ta~lmaClhk yapan nakliye
~irketlerinin en onemli giderlerinden birini
olu~turuyor, Ancak Evrim SigortaClhk
Hizmetleri'nin sundugu flrsat sayesinde
polit;e bedelinin tamaml, polit;enin tanzim
edildigi glinlin kuru lizerinden TUrkLirasl
olarak sabitlenip, 10e~it taksit ~eklinde
kredi kartl ile odenebiliyor. Boylece

sigortalmm kur dalgalanmalanm
dli~linmesine gerek kalmlyor, Bu
kampanyamlz TUrkiyegenelinde
uygulamyor" ~eklinde konu~tu, Aydm,
Evrim SigortaClhk Hizmetleri ve UND ile
temasa get;en her UND liyesinin bu
kampanyadan yararlanabilecegini de
belirtti.

Yurtdl~lna~Ikllmadan
once almayl unutmayln!

Kampanyaya destek veren UND
yonetimi ile liyelerine te~ekklir de eden

Aydm ~oyle konu~tu: ''Bu lirlin ile
sisteme dahil yabanCllilkelere ta~ltlanyla
giden slirlicliler, giri~ yaptlklan lilkelerin
slmrlannda aynca Trafik Sigortasl
yaptlrmak zorunda kalmlyor, Bu
slirliclilerin verdikleri zararlardan dolayl
lit;lincli ~ahlslarm magdur olmamalan da
lirlin kapsammda ongorlilliyor,"



AydIn,yurtdI$ma <;:IkJlrnadanbnce Ye$ilKart Sigortasl'nm
mutlaka yaptmlmasl gerektigini ifade etti. Ye$ilKart Sigortasl'ru,
iiye illkelerde kurulmu$ olan Motorlu Ta$ltBiirolarl adma sigorta
$irketlerinin yaptlgml belirten Aydm,

"Sigorta $irketlerinin poli<;:eyitanzim etmelerine ragmen,
hasar bdemesi Motorlu Ta$ltlar Biirosu'nun sorumlulugunda
yer aliyor,Hasar meydana geldiginde ise hangi iilkede
bulunuluyorsa, 0 iilkenin Motorlu Ta$ltlar Biirosu'na miiracaat
edilerek, hasar i$lemleri tamamlaruyor" $eklinde konu$tu, Daha
detayli bilgiye sahip olmak isteyen herkesi kurumsal
websiteleri www,evrirnsigorta,comtr'ye davet eden AydIn,
tarifeden tarih<;:eyekadar tUrn detaylarm web sitelerinde
oldugunu belirtti.

Ye~i1Kart Sistemi
Evrim SigortaCilikHizmetleri Genel Miidiirii ibrahim Aydm,

Ye$ilKart Sistemi ve tarih<;:esikonusunda ise $Ubilgileri verdi:
"Olu$umu daha bnceki ylllara uzanan ancak bir organizasyon
olarak 1Ocak 1953 tarihinde <;:ali$mayaba$layan "Uluslararasl
Motorlu Ta$ltMaliSorumluluk Sigortasl (bilinen adIyla, Ye$il
Kart) Sistemi"; illkeleri dI$ma <;:ikansiiriiciilerle, bu siiriiciilerin
yabancl memleketlerde ta$ltlarJYlazarar verdikleri ii<;:iincii
$ahislara <;:iftybnlii bir kolaylik saglamak amaClyla dii$iiniilmii$
ve meydana getirildi.

Bbylece;
T Sisteme dahil yabancl iilkelere ta$ltlanyla giden

siiriiciilerin giri$ yaptlklan iilkelerin slmrlarmda aynca birer
"Trafik Sigortasl" yaptlrmak zorunda kalmamalan,
T Bu siiriiciilerin verdikleri zararlardan dolayl da ii<;:iincii

$ahlslann magdur olmamalan bngbriildii,
Ye$ilKart Sistemi temel i$levini te$kil eden Uluslararasl

Motorlu Ta$ltMaliSorumluluk sigortalannm i$lerligini saglamak
ve etki alanml artrrmak ybniinde geli$meler gbsterdi,"

Aydm,Ye$ilKart Sistemi'ne iiye olabilmek i<;:in"ulusal bir
biiro"nun varligmm zorunlu bulundugunu ve bu nedenle
Tiirkiye Motorlu Ta$ltBiirosu'nun (1991yilmdan bnceki adlyla;
Tiirkiye Sigorta ve Reasiirans ~irketleri BirligiMotorlu Ta$lt
Biirosu) kurulmasmm bu amacm saglanmasmda yeterli
oldugunu sbyledi.

Aydm,a<;:lklamalanm$byle siirdiirdii: "Ancak ulusal biirolann
sistem i<;:ersindekivarliklarmm vazge<;:i1mezbir kO$ul
sayilmasmm temel nedeni, tazminat bdemelerinin "bu biirolarca
garanti edilmesi" oldugundan; Tiirkiye Motorlu Ta$ltBiirosu'nun
mali potansiyelini, bzellikle herhangi bir veya birka<;:iiyesinin
dii$ebilecegi bdeme zorluklarmdan etkilenmeyecek bir
konuma da getirmek gerekmekteydi. Bu nedenle Biironun
sadece bir organizasyon halinde olu$turulmasl ile
yetinilmeyerek aSlli$levini te$kil eden "garantbrliigii" ne fiilibir
i$lerlik saglamak i<;:in;Biiroya paralel olarak aym zamanda
kurulan Tiirkiye Ye$i1Kart Reasiirans Pool' iiniin, reasiiransa
i1i$kinasli fonksiyonunun yam Slra tazminat yiikiimliiliiklerine
de - pool sisteminin dogal bir sonucu olarak; birlik ve bu
birlikten dogacak - kuvvet kazandrrmasl bngbriildii, Biiro ve
Pool' iin kar$ilikli ve zorurilu <;:ifteiiyelik nedeniyle ayru
$irketlerden olu$an genel kurullarmda, iist ybnetim organlarl
Biiro i<;:in"YcinetimKurulu" ve Pool i<;:in"Teknik Komite" olarak
belirli siireler i<;:inse<;:ilirler:Tiirkiye Motorlu Ta$ltBiirosu, yurt
dl$mda vuku bulan kazalarda Pool nam ve hesabma hareket
ettiginden; yabanCi tedvir biirolarmca tedvir olunan hasarlara
ili$kin tazminatlan yurtdl$ma bdenmek iizere Pool adma Pool'
iin - ve aym zamanda Biironun iiyeleri olan sigorta
$irketlerinden talep eder."


