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BASIN BÜLTENİ-"UND KASKO" İLKLERE İMZA ATIYOR

 
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. "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. 
Sigortacılık sektöründe birçok ilklere imza atan Evrim  
Sigortacılık Hizmetleri A.Ş "UND Kasko ile derneğin üyelerine yönelik  
yenilikçi hizmetlerine devam ediyor. "UND Kasko"yu benzerlerinden  
ayıran en büyük özelliklerin başında yeni değer teminatı geliyor.  
Sıfır Km'de "UND Kasko" yaptırılan aracın, bir yıl içerisinde  
kullanılamayacak duruma gelmesi söz konusu olursa, araç sahibine ilk  
günkü fiyatı üzerinden ödeme yapılabiliyor.  
 
Irak ve Afganistan teminat kapsamında 
 
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." 
 
1 MilyonTL'ye kadar "Kan parası" teminatı 
 
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 eşyalar da güvencede 
 
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.  
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TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. internet şube sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan 
alınmıştır. Web sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması amacıyla gereken tüm dikkat ve özen gösterilmiıtir. Bu bilgilerin 
kullanılması sonucu doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz.Yayınlanan hiçbir görüş ya da düşünce bir yatırım önerisinde bulunma hedefi ya da adı geçen hisselerin alınıp satılması tavsiyesi 
niteliğinde değildir.Bu bilgilerin ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. sorumluluk kabul 

etmemektedir. Ziyaretçiler ve kullanıcılar, kurumumuzun,  istihdam edenin mesuliyeti ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri 
de dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve her ne isim altında olursa olsun kurumumuzdan herhangi bir talepte 
bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

İMKB isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi 
altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz .

Halkbank finans web sitesi servis içeriği tarafından sağlanmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan yorum ve bilgiler, genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterlilikte olmayabilir. 

Sayfa 1 of 1TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

13.07.2010 :17:12:12http://www.halkbank.com.tr/investment/investment.asp?type=3&date=20100622123319


