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Anasayfaya Dön // SEKTÖRDEN Karakter boyutu :     

"UND Kasko" ürünü büyük ilgi görüyor 

Sigorta sektörünün deneyimli markası 
Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.Ş. ve UND 
işbirliğiyle Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
üyelerinin kasko ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere sunulan “UND Kasko” ürünü büyük 
ilgi görüyor. 

“UND Kasko” Uluslararası nakliyat 
firmalarının yaptırması gereken sigorta 
poliçesi derdine son verdi. Geniş teminat 
yapısı ve birçok teminatı ile ilklere imza 
atan “UND Kasko” şirketlere büyük 
kolaylıklar sağlıyor. Uluslararası nakliyat 
firmalarının yetkilileri “UND Kasko”nun 
şirketlerin poliçe arayışlarına gerek 
kalmadan en doğru seçim olduğunu 

belirttiler. Böyle bir poliçe ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyelerine hizmet verdikleri için 
Evrim Sigortacılık Hizmetleri’ne teşekkür ettiklerini belirten yetkililer bu poliçenin birçok sorunu 
ortadan kaldırdığı için şoför arkadaşların da gönül rahatlığı ile seyahatlerine çıktıklarını 
belirttiler. 

“En iyi dizayn edilmiş poliçe” 

Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çelebi “UND Kasko’ya 
gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. 

Çelebi sözlerine şöyle devam etti: 

“UND Kasko gerçekten uluslar arası nakliyat firmaları için dizayn edilmiş çok özel bir poliçedir. 
Bu poliçeye olan ilgi her geçen gün artıyor. Son iki ay içerisinde çok önemli satış rakamlarına 
ulaştık. Müşterilerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu ilgi bundan sonra 
Uluslararası Nakliyat firmaları için hazırlayacağımız poliçelerimiz için bize büyük motivasyon 
sağladı” 

“UND Kasko” nedir? 

UND Kasko uluslararası nakliyat yapan sıfır km’deki araçların bir yıl içerisinde pert olması 
halinde aracın hasarını sıfır km değerinden hesaplıyor. Poliçe ayrıca Irak ve Afganistan’a giden 
araçlara da güvence sağlıyor. Teminat dahilinde üçüncü şahıs sorumluluk teminatı ile 1 milyon 
liraya kadar manevi tazminat ödemesi (kan parası) yapılabiliyor ve özel eşya teminatı ile cep 
telefonu ve laptop haricindeki özel eşyaların çalınmasına karşılık 1.000 TL tutarında teminat 
veriliyor. 
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