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 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. 

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. 

Evrim Sigortacılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çelebi  UND Kasko’nun 
avantajlarını şöyle sıralıyor;  “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.” 

  

Özel eşya teminatı ile cep telefonu ve laptop haricindeki özel eşyaların çalınmasına karşılık 1.000-
TL tutarında teminat verildiğini belirten Evrim Sigortacılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Hakkı Çelebi “ bunların yanı sıra ‘’anahtar kaybı da teminatlar arasında yer alarak özellikle 
nakliyat yapan şoförlere önemli bir güvence sağlıyor” dedi.   

Evrim Sigorta 

25 yıl önce kurulan ve merkezi İstanbul'da olan firma, eğitim odaklı çalışmaları ile dikkat çekiyor. 
Türkiye sigorta sektörünün lider acentelerinden biri olan Evrim Sigorta, 17 çalışanı, 11 bin 415 
sigortalısıyla, tüm branşlarda hizmet veren, sürekli kârlı ve büyüme kaydeden bir sigorta acentesi. 
Evrim Sigorta günümüz gelişen sigortacılık sektörünün bir adım önünde olmayı hedefleyerek, 
içinde bulunduğu hizmet sektörüne doğru bilgi ile hizmeti ve kaliteyi yaymayı sosyal sorumluluk 
olarak kabul ediyor. Geçmişten gelen sigortacılık kavramını evrimleşen yönetim anlayışı ve 
ilerleyen teknoloji ile birleştirerek alanında lider olmayı başaran şirket, geçmişin deneyimleri ile 
geleceğe bakıyor. 
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Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş ve Uluslararası Nakliyeciler
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Yazdır Word'e Aktar Yorum Ekle Tavsiye

 

 1  2  3  4  5  Puan Yok   

 Kaynak :  Yalçın ALTIN  Kategori  Sektörel 

51 Kişi Tarafından Okundu. Yorum ( 0 )    

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor. 
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 Köşe Yazıları
 

  --Tüm Yazarlar--

 

Yalçın Altın ¬

Tinker Bell ve peri kurtaran

 

Uğur Kaynar ¬

HANGİ SOSYAL 
SINIFTANSINIZ ?

 

Son Yorumlar Puanlananlar

Henüz Yorum Yapılmamış.

Güncel

Siyaset

Kültür-Sanat

Kitap

Sinema

Bilişim-Teknoloji

Oyun Dünyası

Tiyatro

STK

Spor

Köşe Yazarları

Yerel Haberler

Yurt Haberler

Sağlık

Sektörel

Network Marketing

 
 Son Haberler

Burdur Belediyesi'nin 
düzenlediği Ramazan 
Etkinlikleri içerisinde yer 

alan Hacivat-Karagöz gösterisi 
çocuklardan büyük ilgi gördü.  

 
 Popüler Haberler

Tasavvuf Müziğinin genç 
sesi Yusuf Karagöz asker 
dönüşüne sakladığı ve 

üzerinde yıllardır emek harcayarak 
en güzel şarkılarını  

Hacivat Karagöz gösterisini 
çocuklar çok sevdi 

Karaman Belediyesi’nden 
pankart açıklaması 

UNESCO Alan Yönetim Planı 
Toplantısı 

Belediye İftarda Bir Araya Geldi 

Sultangazi’de sokak iftarlarına 
büyük ilgi 

Peygamberimizin güzelliklerine 
yepyeni besteler 

Dünya Nimeti 
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