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  YAZARLAR

 
Orhan SELEN 
PKK’YA hizmet 
yolları 

 
Hamdi YILMAZ 
Talih ve tarih 
kimden yana?

 M. Yahya EFE 
Başarının sırrı…

 
Prof. Dr. Tahir 
HATİPOĞLU 
Evet mi?

 
Kemal ÜRKMEZ 
Mensubiyet 
erdemdir

 

Prof. Dr. İsa 
KAYACAN 
Eleşref 
Niftiyev’den: 
Ömür yolu-Nur 
yolu

 
Fahrettin 
YOKUŞ 
Sınavsız nasıl 
memur olunur?

 
Mustafa 
BALKIZ 
Kıdem tazminatı 
kimlere verilir

 Oğuz GÜLER 
Dolar 2 TL olmalı

 Tüm Yazarlar

 Afganistan'ın geleceği masada    Anayurt  Web

 

Ekonomi

“UND Kasko” ilklere imza atıyor 

 

Evrim Sigorta Aracılık 
Hizmetleri A.Ş ve 
Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği’nin (UND) işbirliği 
ile imzalanan proje 
kapsamında UND üyelerine 
sunulan “UND Kasko’da 
“Sıfır Km” araçların 1 yıl 
içerisinde pert olması 
halinde ödenecek tazminat 
aracın ilk günkü değerinden 
hesaplanıyor. 

24 Haziran 2010 Perşembe 

Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolar ihracatın gerçekleştirilmesinde büyük bir payı olan 
ekonominin can simitlerinden nakliyat sektörünün birçok riski artık sigorta ile güvence 
altına alınıyor.. Sektörün deneyimli markası Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.Ş 05.01.2010 
tarihinde Uluslar arası Nakliyeciler Derneği(UND) ile üyelerinin kasko sigorta ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere işbirliği sözleşmesine imza attılar. “Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) üyelerine sunulan “UND Kasko” ürünü ile Türkiye’de ilk kez uluslararası nakliyat 
yapan “Sıfır Km’deki araçların bir yıl içerisinde pert olması halinde aracın hasarını “Sıfır 
Km’deki değeri üzerinden karşılıyor. Ayrıca bu geniş teminatlara rağmen fiyat da çok 
uygun. 

Geri 
dön

Sayfa 
başına git

Sayfayı 
yazdır

Arkadaşına 
gönder

Facebook'ta 
paylaş

 Yorumlar -  Yorum ekle

 
Bu haber henüz yorumlanmamış...  
 

 Kategorideki diğer haberler 
 3 kuyudan 1’inde petrol bulduk  
 ASAD’dan ihracat atağı  
 Faktoringte rekor kaçak bulundu  
 Sony 3D TV satışta 
 Hekimler için zorunlu sigorta 
 Konutta “TSE metrekaresi” önerisi  
 Hak-İş’ten “yanlış adım” uyarısı  
 Maliye’de personel erozyonu  
 Sanayicilerden Kazan’a yatırım  
 Doğtaş, 38. yılında hızla ilerliyor  
 Türkiye’de pasaport hâlâ çok pahalı  
 Hatay’dan Avrupa'ya salatalık 
 Altın rekora doymuyor  
 ‘’Herkes için güvenlik’’  
 Mobil mortgage sitesi 
 Suşehri’nde 2. şubesini açtı  
 Anapara garantili fon  
 “Hayat tarzı mağazacılığı” 
 Dünyada “Çilek” modası  
 Güvencesiz çalışanlar artıyor  

 

  ÇOK OKUNANLAR

 
TAFE Türkiye ile 
Geleceğinize sahip 
çıkın 

“Türkiye yol ayrımında” 

Kansere karşı “endemik bitki” 

Bakırköy Kültür Sanat Yaz Festivali 

Ülkücü işçiler piknikte buluştu 

İletişim Müzesi’yle bilgi turuna çıktılar 

“Her organik yazısına inanmayın” 

“Şekerlenmiş bal” uyarısı 

Hedef yine askeri birlik: 6 şehit 

“Türkiye, Egede gerginlik ...

  Gazetesi

  HAVA DURUMU

  Ankara  Diğer İller

Çarşamba Perşembe Cuma

33 / 19 °C 34 / 18 °C 35 / 20 °C

  DÖVİZ KURLARI

Alış Satış  
ABD Doları 1,5501 1,5576

EURO 1,9474 1,9568

İngiliz Sterlini 2,3346 2,3468

  ARŞİV
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