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BASIN BÜLTENĐ-"UND SEYAHAT SAĞLIK" VĐZESĐZ SEYAHAT EDĐLEB

 
Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası  
Nakliyeciler Derneği (UND) işbirliği ile UND üyelerine özel, "UND  
Seyahat Sağlık" poliçesi ile sağlık konusunda geniş teminatlar  
sunuluyor. "Đşinden, dişine kadar" sloganıyla yola çıkan ve geniş  
teminatlarıyla en uygun fiyatlı poliçe olma özelliğini taşıyan "UND  
Seyahat Sağlık", vizesiz seyahat edilebilen 89 ülkede de geçerli.  
Sigorta sektörünün deneyimli markası Evrim Sigorta Aracılık  
Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 6 Eylül  
2010 tarihinde UND'nin üyelerinin seyahat sigorta ihtiyaçlarına cevap  
verebilmek için işbirliği sözleşmesine imza attılar. UND üyelerine  
özel olarak sunulan "UND Seyahat Sağlık", sigortalıya yurtdışına  
çıkışlarda, benzer sigortalarda 30.000 Euro olan toplam teminatı, 6 ay  
süreli poliçelerde 150.000 Euro ve 12 ay süreli poliçelerde ise  
250.000 Euro olarak sunuyor. Bununla birlikte poliçelerde yurt dışına  
her bir çıkışta seyahat süreleri için azami 75 ve 90 günlük  
alternatifler sunuluyor. Poliçe, ülkemizden vizesiz seyahat edilebilen  
89 ülkede de geçerli.  
 
Geçmişten gelen hastalıklarınız da kapsam dahilinde 
 
"UND Seyahat Sağlık" ile sigortalının, süreli ama kontrol altında  
ve günlük hayatını etkilemeyecek durumda bir hastalığı olsa bile  
teminat altına alınıyor. Ayrıca bu tip bir hastalığın beklenmedik ve  
öngörülmedik akut alevlenmeleri de teminat kapsamında yer alıyor. 
 
Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerde de geçerli 
 
TIR şoförlerinin sağlık risklerini geniş teminatlarla güvence  
altına alan "UND Seyahat Sağlık" poliçesi ülkemizden sık çıkış yapılan  
Suriye, Đran, Irak gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'den vizesiz olarak  
seyahat edilebilen 89 ülkede de geçerli.  
 
"Özel hayat" riskleri de kapsamda 
 
"UND Seyahat Sağlık", sigortalının mesleki faaliyeti dışında kalan  
özel hayatı sırasında oluşacak kişisel sorumluluk risklerini de  
teminat altına alıyor. Sigortalıya seyahatle ilgili uyarı ve güvenlik  
bildirileri, sigortalıya ulaşılamadığı durumlarda radyoda kişisel  
mesaj yayınlanması, programda değişiklik olması durumunda veya acil 
durumlarda üçüncü kişilere haber verilmesini sağlayan teknik asistans  
hizmetleri de veriliyor. Kaza sonucu oluşan tıbbi tedavi hizmetlerinde  
de sigortalının yanında olan poliçe, ameliyatlar dahil olmak üzere  
yatarak ve ayakta tedavilerde, ilaçlar ve bandajlarda hatta yine kaza  
sonucu diş tedavisinde de hizmet veriyor. Bu süreçte sigortalının  
hiçbir ödeme yapmasına gerek kalmıyor. 
 
"Her bir olayda 50,000 Euro'ya kadar teminat veriyoruz" 
 
"UND Seyahat Sağlık" ürününde teminatların geniş kapsamlı olduğunu  
ifade eden Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu  
Başkanı Đsmail Hakkı Çelebi "Bu poliçede 30.000 Euro olan teminatlar  
250.000 Euro'ya çıkarıldı. "UND Seyahat Sağlık" sigortasının bu kadar  
geniş teminatla piyasanın en ucuz poliçesi olduğunu söyleyebilirim.  
"UND Seyahat Sağlık" poliçesi satın alındığında verilen şoför  
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