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BASIN BÜLTENI-"UND KASKO" ILKLERE IMZA ATIYOR 

Evrim Sigorta Aracilik H izmetleri A.S ve Uluslararasi Nakliyeciler 
Dernegi'nin (UN D) isbirligi ile imzalanan pro je kapsaminda UND 
üyelerine sunulan "UND Kasko'da "Sifir K m" araçlarin 1 yil içerisinde 
pert olmasi halinde ödenecek tazminat aracin ilk günkü deg erinden 
hesaplaniyor. 
G eçtigimiz yil 100 milyar dolar ihracatin gerçeklestirilmesin de 
büyük bir payi olan ekono minin can simitlerinden nakliy at sektörünün 
birçok riski a rtik sigorta ile güvence altin a aliniyor.. Sektörün 
deneyi mli markasi Evrim Sigortacilik Hizmetleri A.S 05.01.2010 
t arihinde Uluslar arasi Nakliye ciler Dernegi(UND) ile üyeleri nin kasko 
sigorta ihtiyaçlar ini karsilamak üzere isbirligi sözlesmesine imza 
attilar. "Uluslararasi Nakliyeciler Der negi (UND) üyelerine sunulan "UND Kasko" ürünü ile Türkiye 'de ilk kez uluslararasi 
nakli yat yapan 
"Sifir Km'deki ara çlarin bir yil içerisinde pert olmasi halinde aracin 
hasar ini "Sifir Km'deki degeri üzer inden karsiliyor. Ayrica bu ge nis 
teminatlara ragmen fiyat da çok uygun. 
Sigortacil ik sektöründe birçok ilklere i mza atan Evrim 
Sigortacilik Hizmetleri A.S "UND Kasko ile dernegin üyelerine yönelik 
y enilikçi hizmetlerine devam ed iyor. "UND Kasko"yu benzerleri nden 
ayiran en büyük özellik lerin basinda yeni deger temin ati geliyor. 
Sifir Km'de "UN D Kasko" yaptirilan aracin, bi r yil içerisinde 
kullanilama yacak duruma gelmesi söz konus u olursa, araç sahibine ilk 
günkü fiyati üzerinden ödeme y apilabiliyor. 
Irak ve Afganistan teminat kapsaminda 
Evrim Sigortacilik Hizm etleri Yönetim Kurulu Baskani Ismail Hakki 
Çelebi UND Kask o'nun avantajlarini söyle sira liyor "UND Kasko günün 
kosu llarina göre dizayn edilmis en genis teminatlari sunan en uy gun 
fiyatli poliçedir. Diger benzerlerinde olmayan en büyü k avantajlari 
arasinda Irak ve Afganistan'a giden araçlara güvence saglanmasini 
sayabi lirim. UND Kasko yurtdisina çi kan araçlar için sadece yanma, 
çalinma, çarpisma gibi ana teminatlari degil nakliyeciler için çok 
önemli olan sel, d eprem ve özellikle terör gibi ek teminatlari da ek 
prim öd emeden temin etmektedir. Ayric a Türkçe Asistans hizmetleriyl e 
da araç kullanicilarina bü yük kolayliklar sagliyoruz." 

1 MilyonTL'ye kadar "Kan parasi" teminati 
Çeleb i sözlerini söyle devam etti " UND Kasko yurtdisinda kaza 
yapan araçlarin Türkiye'ye get irilerek araçlarin onariminin burada 
yapilmasini saglayan tek poliçedir. Türkiye'nin her yerindeki genis 
anlasmali s sistans hizmetlerden Türkçe ya rarlanilmasi da önemli kolayli k olarak 
sayilabilir. "UND K asko" üçüncü sahis sorumluluk teminati ile 1 milyon 
liraya kadar ödenebilecek manevi taz minatlara (kan parasi) olanak 
sagliyor. " 
Özel esya lar da güvencede 
Özel e urulu Baskani Ismail 
Hakki Ç elebi " bunlarin yani sira ''a nahtar kaybi da teminatlar 
a rasinda yer alarak özellikle n akliyat yapan soförlere önemli bir 
güvence sagliyor" dedi. 
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