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UluslararaSl Nakliyeciler
Dernegi ve Evrim Sigorta,UND
tiyeleri i<;inYe~ilKart
Sigortalatl ve Uzun Yol
Gtivence Paketi hazlr ladl.

Mersin 4, Lojistik ve Transport Fuan'na
katllan Uluslararasl Nakliyeciler Dernegi
(UND) ve Evrim Sigorta, UND liyelerine ozel
olarak hazlrlanan yeni lirlinler i<;inanla~tL
Evrim Sigortaclltk adma Ycinetim Kurulu
Ba~kam Ismail Hakkl C;:elebi,Genel Mlidlir
Ibrahim Aydm ve Mli~teri Temsilcisi Mlidlirli
Demet Kulakslz'm katlldlgl fuarda hem
slirlicliyli hem de geride blraktlgl aile
bireylerini glivence altma alan, Uzun Yol
Glivence Paketi olarak adlandmlan ''UND
Ferdi Kaza" poli<;esi ve Ye~ilKart kampanyasl
tamtllarak sozle~meler imzalandL Evrim
Sigortaclltk' a nakliyat sektiJrline ve
Uluslararasl Nakliyeciler Dernegi'ne ozel
geli~tirdikleri <;ozlimleri i<;inte~ekklir eden
UND Ba~kam Ruhi Engin bzmen, "Ilk olarak
kasko poli<;eleriyle ilgili yapml~ oldugumuz
UND Kasko, ara<;lann pert olma durumunda
ylizde yliz has ann tamamml Memesi ile
bliylik bir kolayltk sagladL Bu teminat
firmalar i<;inbliylik bir avantaj, Ikinci olarak
da Evrim Sigortaclltk Hizmetlerine ~ofOrler
adma bir te~ekklir etmemiz gerekiyor,

Yapml~ olduklan <;okkapsamlt sigorta
poli<;esi Uzun YolGlivence Paketi (UNDFerdi
Kaza) ile ~ofOrlerin hastaltklan dahil
yaralanmalan, sakatlanmalan, ara<;tan
dli~meleri kar~lltgmda i~ goremezlik
durumunda ailelerinin ge<;imini saglayacak
maddi imkam saglayan bir poli<;eyarattlklan
i<;inde te~ekklirlerimizi sunuyoruz
kendilerine.Ye~il kart poli<;elerinde kredi
kartma 10 taksit kampanyalan ise <;okolumlu
bir geli~me, Imkan varsa bunu bir yilt
tamamlamadan odeme imkam yaratlrlarsa
sektor i<;inbiraz daha haylr Itolur diye
dli~linliyorum" dedi,

~elebi:Ozel ~iiziimleriiretiyoruz
, Evrim Sigortaclltk Ycinetim Kurulu Ba~kam
Ismail Hakkl C;:elebiise nakliyat sektiJrline
ger<;ek <;ozlimler sunmaYI slirdlireceklerini
belirtti. C;:elebi,"RiskIer i<;eren nakliyat
sektorlinde sigortamn onemi tartl~llmaz,
Burada biz sigortaCllara dli~en en onemli

Poli~elerinavantajlan
Uzun yol gUvence paketi hem sUrUcUyehem de geride
blraktlgl ailesine tam gUvence sunuyor, 365 gUn 24
saat tUm dUnyada ge\erli olan poli\e asistans
hizmetleri ile sigortahmn yanlnda oluyor, Evrim
Sigortaclilk Hizmetlerl, Ye~ilKart poli\elerinde ise kredi
kartlna 10 taksit imkanlsunuyor, Taksitler poli\enin
dUzenlendigi gUnkU kurdan ve TL olarak odeniyor,

gorev, nakliyat sektiJrlinlin risklerini dogru
tespit etmek ve bunlara en geni~ teminat ve
en uygun poli<;eleri liretmek Evrim
Sigortaclltk Hizmetleri olarak bizim
odaklandlglmlz sektorlerin ba~mda nakliyat
ve lojistik sektorli geliyor, Bu gline kadar
Evrim SigortaClltk Hizmetleri olarak UND ile
bir<;ok proje geli~tirdik Evrim SigortaClltk
Hizmetleri, nakliyat ve lojistik sektorli i<;inbir
terzi dli~lincesinde bir mlihendis titizliligi ile
poli<;eler liretti, Nakliyecilere ozel ve ger<;ek
<;ozlimler liretmeye devam edecegiz" diye
konu~tu,

Aglr ltklt katlltmcl profilini karayolu
ta~lmaCllan, li<;lincli ve dordlincli parti lojistik
~irketleri, sigorta ve finans kurumlarmm
olu~turdugu fuarda Evrim SigortaClltk
Hizmetleri standi bliylik ilgi gordli, Standi
Mersin Ticaret Odasl Ba~kam ~erafettin A~ut,
Mersin Bliyli~ehir Belediye Ba~kam Macit
bzcan Mersin Valisi Vekili Mehmet C;:ubuktar
da ziyaret etti.


