
 

::MENU::

 
 
 

 
Site İçi Arama

Site İçi Arama

Sorguyu Gönder

Motorin

Eski : 2.87
Yeni : 2.47

Değişim : 40 Kr
Tarih : 09.07.2010

U N D  K a s k o ’ d a n  i l k l e r

 

Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş ve UND işbirliği ile imzalanan proje 
kapsamında UND üyelerine “UND Kasko" hizmeti sunuluyor. 
 

 
Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.Ş, 05 Ocak 2010 tarihinde (UND ile üyelerinin kasko sigorta 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği sözleşmesine imza attı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) üyelerine sunulan “UND Kasko” ile Türkiye'de ilk kez uluslararası nakliye yapanlara 
Sıfır kilometre deki araçların bir yıl içerisinde pert olması halinde aracın hasarı “Sıfır 
Kilometre’deki değeri üzerinden karşılanıyor. 
 
"UND Kasko" yaptırılan aracın, bir yıl içerisinde kullanılamayacak duruma gelmesi söz konusu 
olursa, araç sahibine ilk günkü fiyatı üzerinden ödeme de yapılabiliyor.  
 
UND Kasko hakkında bilgi veren Evrim Sigortacılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Hakkı Çelebi; “UND Kasko günün koşullarına göre dizayn edilmiş en geniş teminatları sunan 
en uygun fiyatlı poliçedir. Diğer benzerlerinde olmayan en büyük avantajları arasında Irak ve 
Afganistan’a giden araçlara güvence sağlanmasını sayabilirim. UND Kasko yurtdışına çıkan 
araçlar için sadece yanma, çalınma, çarpışma gibi ana teminatları değil nakliyeciler için çok 
önemli olan sel, deprem ve özellikle terör gibi ek teminatları da ek prim ödemeden temin 
etmektedir. Ayrıca Türkçe Asistans hizmetleriyle da araç kullanıcılarına büyük kolaylıklar 
sağlıyoruz.” dedi.  

 
Manevi tazminatlarda da geçerli 
 
Çelebi sözlerini şöyle devam etti : UND Kasko yurtdışında kaza yapan araçların Türkiye’ye 
getirilerek araçların onarımının burada yapılmasını sağlayan tek poliçedir. Türkiye’nin her 
yerindeki geniş anlaşmalı servis ağı ile sigortalılarımızın yanındayız. Yurtdışında asistans 
hizmetlerden Türkçe yararlanılması da önemli kolaylık olarak sayılabilir. “UND Kasko” üçüncü 
şahıs sorumluluk teminatı ile 1 milyon liraya kadar ödenebilecek manevi tazminatlara (kan 
parası) olanak sağlıyor. ” 
 
Özel eşya teminatı ile cep telefonu ve laptop haricindeki özel eşyaların çalınmasına karşılık 
bin Lira tutarında teminat verildiğini belirten Çelebi; “Bunların yanı sıra anahtar kaybı da 
teminatlar arasında yer alarak özellikle nakliyat yapan şoförlere önemli bir güvence sağlıyor” 
dedi.  
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- - Bu haber hakkında görüş ekleyebilirsiniz. - - 

Her zaman olduğu gibi UND sektör için yine yaptı yapacağını. 1974 yılından bugüne gelinen 
noktaya baktığımda; bir derneğin yapabileceği başka ne olabilir diye soruyorum. Başka 
yapılacaklar için inanın Hükümet olmak gerekiyor. Irak ve Afganistan'da geçerli olması çok 
özel bir ayrıntı olup, 12 ay (1 yıl) içerisinde aracın kullanılamaz hale geldiğinde de ilk günkü 
değerinde ödeme yapılması tek kelimeyle muhteşem. Biz özel aracımıza bunu yaptıramıyoruz 
ki 80-100 bin € değerindeki araçlara bunun yaptırılması çok özel bir çalışmayı gerektirir. 
katkısı olan herkese teşekkürler. kazasız belasız günler dilerim 

Kişisel bilgilerinin görünmesini istemiyor. / 23.06.2010 09:11:27
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