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UUND Kasko" pert arael
degerinden iideyeeek
Evrim Sigorta Aracillk Hizmetleri A.~ ve Uiusiararasl Nakliyeciler Oernegi'nin
(UNO) i~birligi ile imzalanan proje kapsammda UNO uyelerine sunulan "UNO
Kasko'da "Slflr Km" arac;lann 1 yil ic;erisinde pert olmasl halinde 6denecek
tazminat aracm ilk gunku degerinden hesaplanlyor.

G ec;tigimiz pi 100 milyar dolar
ihracatm gerc;ekle~tirilmesinde

biiyiik bir pap olan ekonominin can
simitlerinden nakliyat sektoriiniin birc;ok
riski artIk sigorta ile giivence altma
ahmyor.. Sektoriin deneyimli markaSl
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri A.~ 5 Ocak
tarihinde Uluslararasl Nakliyeciler Demegi
(UND) ile iiyelerinin kasko sigorta
ihtiyac;lanm kar~llamak iizere i~birligi
sozle~mesine imza attIlar. "Uluslararasl
Nakliyeciler Demegi (UND) iiyelerine
sunulan "UNDKasko" fuiinii ileTiirkiye'de
ilk kez uluslararasl nakliyat yapan "Slflr
Km'deki arac;lann bir pi ic;erisinde pert
olmasl halinde aracm hasanm "Slflr

Km'deki degeri iizerinden kar~lliyor. Aynca
bu geni~ teminatlara ragmen fiyat da c;ok
uygun ...
Sigortaclhk sektoriinde birc;ok ilklere

imza atan Evrim Sigortaclhk Hizmetleri
A.~ "UND Kasko ile demegin iiyelerine
yonelik yenilikc;i hizmetlerine devam
ediyor. "UND Kasko"yu benzerlerinden
ayrran en biiyiik ozelliklerin ba~mda yeni
deger teminatI geliyor. Slflr Km'de "UND
Kasko" yaptInlan aracm, bir yI1ic;erisinde
kullanllamayacak duruma gelmesi soz
konusu olursa, arac; sahibine ilk giinkii
fiyatI iizerinden odeme yapllabiliyor.

Irak ve Afganistan teminat
kapsammda
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri Yonetim

Kurulu Ba~kam ismail HakkI <;elebi UND
Kasko'nun avantajlanm ~oyle slrahyor;
"UND Kasko giiniin ko~ullarma gore
dizayn edilmi~ en geni~ teminatlan sunan
en uygun fiyath polic;edir. Diger
benzerlerinde olmayan en biiyiik
avantajlan arasmda Irak ve Mganistan'a
giden arac;lara giivence saglanmasml
sayabilirim. UND Kasko yurtdl~ma C;lkan
arac;lar ic;in sadece yanma, c;almma,
c;arpl~ma gibi ana teminatlan degil
nakliyeciler ic;in c;ok onemli olan sel,
deprem ve ozellikle teror gibi ek teminatlan
da ek prim odemeden temin etmektedir.
Aynca Tiirkc;e Asistans hizmetleriyle da
arac; kullamcllanna biiyiik kolayhklar
saghyoruz. "

1 MilyonTL'ye kadar "Kan parasl"
teminatl
<;elebi sozlerini ~oyle devam etti " UND

Kasko yurtdl~mda kaza yapan arac;lann
Tiirkiye'ye getirilerek arac;larm onanmmm
burada yapIlmasllll saglayan tek polic;edir.
Tiirkiye'nin her yerindeki geni~ anIa~mah
servis agl ile sigortahlanmlZm yamndaYlZ.
Yurtdl~mda asistans hizmetlerden Tiirkc;e
yararlanllmasl da onemli kolayhk olarak
saplabilir. "UND Kasko" iic;iincii ~ahlS
sorumluluk teminatI ile I milyon liraya
kadar odenebilecek manevi tazminatlara
(kan parasl) olanak saghyor. "

Ozel e~yalar da giivencede
Ozel e~ya teminatI ile cep telefonu ve

laptop haricindeki ozel e~yalann
c;a1mmasma kar~lhk 1.000- TL tutannda
teminat verildigini belirten Evrim
Sigortaclhk Hizmetleri Yonetim Kurulu
Ba~kanl ismail HakkI <;elebi " bunlann
yanl Slra "anahtar kaybl da teminatlar
arasmda yer alarak ozellikle nakliyat yapan
~oforlere onemli bir giivence saghyor" dedi.


