
Bakıs Acısı.• .•
Ruhi Engin Özmen:
UND Yönetim Kurulu Başkanı
"Yük ve müşteri arayan değil
aranan olmak durumundayız"

Ayın Konuğu
Nevzat Önder:
EGM Trafik Uygulama ve
Denetleme Dairesi Başkanı
"Otoyol polisini
yeniden yapılandırdık"

Röportaj
iktisadi Kalkınma Vakfı
Genel Sekreteri Çiğdem Nas:
"AB Türkiye'yi dışlıyar"
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UND ve..•

E rim'de
nakliyat sektörüne

••"OZEL" ürünler
'Exclusive' products for the logistics sector by UND and Evrim
Evrim Sigortacılık Hizmetleri,
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
iş birliğinde oluşturduğu UND Ferdi Kaza
poliçesi ve Yeşil Kart kampanyasının
sözleşmelerini 4. Mersin Lojistik ve
Transport Fuarı'nda imzaladl.

Signed the UND Individual Accident Policy
and Green Card campaign agreements,
developed in cooperation with the
International Transportersi Association
(UND), at the 4th Logistics and Transport
Fair in Mersin.

Gelişen sigortacılık sektö-
rünün bir adım önünde

olmayı hedefleyen, Türkiye
sigorta sektörünün lider acen-
telerinden Evrim Sigortacılık
Hizmetleri, Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği (UND) iş
birliğinde oluşturduğu UND
Ferdi Kaza poliçesi ve Yeşil
Kart kampanyasının sözleş-
melerini 4. Mersin Lojistik ve
Transport Fuarı'nda imzaladı.

Fuarda, UND iş birliğiyle
oluşturdukları ürünleri ve
yeni poliçelerini tanıtan
Evrim Sigortacılık Hizmet-
leri, yeni ürünlerinin sözleş-
mesini de fuarda imzaladı.
Evrim Sigortacılık adına Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmail
Hakkı Çelebi, Genel Müdür

İbrahim Aydın ve Müşteri
Temsilcisi Müdürü Demet
Kulaksız'ın katıldığı fuarda,
hem sürücüyü hem de geride
bıraktığı aile bireylerini gü-
vence altına alan, Uzun Yol
Güvence Paketi olarak adlan-
dırılan "UND Ferdi Kaza"
poliçesi ve Yeşil Kart kam-
panyası tanıtıldı. Yeni ürünle-
rin sözleşmeleri ise UND
Başkanı Ruhi Engin Özmen
ve Evrim Sigortacılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsmail
Hakkı Çelebi tarafından im-
zalandı.

Evrim Sigortacılık'a nakli-
yat sektörüne ve UND'ye
özel geliştirdiği çözümleri
için teşekkür eden UND Baş-
kanı Ruhi Engin Özmen şöyle

Evrim Sigortacılık Hizmetleri
promoted the products and

policies designed in cooperation
with UND and also signed the
agreement for new products at
the fair. The 'UND Individual
Accident' policy, which is also
known as the Long Distance
Security Package and insures not
only the driver but also the family
members who the driver leaves
behind, and Green Card
Campaign were promoted at the
fair which was attended by
Chairman of the Board of
Directors ismail Hakkı Çelebi,
General Director ibrahim Aydın
and Director of Customer
Representatives Demet Kulaksız
on behalf of Evrim Sigortacılık.
The agreements for new products
were signed by UND Chairman

Ruhi Engin Özmen and ismail
Hakkı Çelebi, Chairman of the
Board of Directors of Evrim
Sigortacılık.

UND Chairman Ruhi Engin
Özmen thanked Evrim
Sigortacılık for the solutions they
developed exclusively for the
transport sector and UND, and
said: "The UND Vehicle
Insurance policy we have
developed provides great facility
in terms of covering one hundred
percent of the damage in case
the vehicle is rendered junk. i
would also like to thank them for
creating such a comprehensive
insurance policy as the Long
Distance Security Package (UND
Individual Accident Insurance)
which offers material aid to
families ensuring that theyare



konuştu: "Kasko poliçele-
riyle ilgili yapmış olduğumuz
UND Kasko, araçların pert
olma durumunda yüzde yüz
hasarın tamamını ödemesi ile
büyük bir kolaylık sağladı.
Yapmış oldukları çok kap-
samlı sigorta poliçesi Uzun
Yol Güvence Paketi (UND
Ferdi Kaza) ile şoförlerin
hastalıkları dahil yaralanma-
lan , sakatlanmalan, araçtan
düşmeleri karşılığında iş gö-
remezlik durumunda aileleri-
nin geçimini sağlayacak
maddi imkanı sağlayan bir
poliçe yarattıkları için de
kendilerine teşekkürlerimizi
sunuyoruz"

Yeni poliçeler hangi
avantajları sağlıyor?
Evrim Sigortacılık Hizmet-
leri nakliyat ve lojistik sektö-
rüne özel geliştirdiği
poliçelerle gerçek çözümler
sunmaya devam ediyor. Uzun
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capable of economically surviving
in case drivers are sick, injured,
become disabled or fall off of their
vehicles."

What advantages do the new
policies offer?
Evrim Sigortacılık Hizmetleri
continues to provide actual
solutions through the policies they
develop exclusively for the
transport and logistics sectoro The
Long Distance Security Package

offers full security not only for the
driver but also for his family which
he leaves behind. In addition to
standing by the insured person
through policy assistance service
offered all around the world 24
hours throughout all 365 days of
the year, the firm also introduces
the facility of payment in 10·
installments with credit cards. The
installments are paid in TL and on
the basis of the exchange rate valid
on the date the policy was issued.

yol güvence paketi hem sü-
rücüye hem de geride bırak-
tığı ailesine tam güvence
sunuyor. 365 gün 24 saat
tüm dünyada geçerli olan
poliçe asistansı hizmetleri ile
sigortalısının yanında ol-
makla kalmıyor, Yeşil Kart
poliçelerinde kredi kartına
LO taksit imkanı da sağlıyor.
Taksitler poliçenin düzenlen-
diği günkü kurdan ve TL
olarak ödeniyor.


