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ÜYELER 

Kullanıcı:

Parola:

 Gönder

Bilginizin paylaşımı ve 
bilinirlik optimasyonu 
için üye olun.

 
Parolamı unuttum

MENÜ 

 

 
Optimum 
Yaşamlar

Serkan Akbudak 

 
Akbudak’ın Fillo’ya 
2009’da gelişiyle kar 
patlaması yaşandı. Fillo 
geçen yıl yüzde 600 kar 
yaptı. Toplamda 10 bin 
adet müşteriye ulaştı, bin 
araçlık operasyonel gücü 
yönetiyor ve 100 milyon 
TL’lik ciro büyüklüğünü 
yakaladı 

ANKET 
Yayında anket 
bulunmamaktadır... 

 
Düşünceler 

Oruç Kaya  
Mezun oldular ve 
hoşgeldiler 

Arif Sorucu  
Aras Kargo, yeşillik 
ve Yaşar Kemal… 

 

 

 
 

 

STK ve RESMİ KURUMLAR 

Kaskoda aracın ilk günkü değeri 
geçerli olacak 
 
UND - Evrim Sigorta kasko işbirliği…  
UND ve Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ 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 
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Evrim Sigortacılık Hizmetleri AŞ, 5 Ocak 2010 tarihinde UND ile 
üyelerinin kasko sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği 
sözleşmesini imzaladı.  
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.  

Evrim Sigortacılık,  “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 Milyon TL’ye kadar “Kan parası” teminatı 
İsmail Hakkı 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. 

geri arkadaşına gönder yazıcı dostu yukarı

YORUMLAR
Henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazmak ister misiniz? 

Yorumları oku Yorum yaz 

HABER ARAMA 

Gelişmiş...  Bul

 
Firma Borsası

Firma Borsası'nda halen kayıtlı 
175 üye bulunuyor. 

Firma borsasına git

Son 5 üyemiz:  

 
Dilan Ulus.Nak.Tur.Dıs 
Tic.Ltd.Şti. 

 BiTS Bilgisayar Ltd. 

 
Cemay Uluslararası Nakliyat 
ve Ticaret Ltd. Şti 

 
Royal Uçar International 
Transport Logistics Group 

 
Mahmut Narin Ulus. 
Nakliyat 

 
Sektörün Görünümü

Firmalar 
Sertrans Logistics 

Sertrans, 
System 
Alliance 
Europe’a 
üye seçildi. 
2009’da 
lojistik 
ekibini 
güçlendirdi, 
Transer 
Lojistik’i 
faaliyete 
başladı. 
2010’da 

istihdamı 500’ün üzerine çıkacak. 
2011'de 45 milyon Euro’luk ciro 
hedefliyor 

Duyurular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talepler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ALIŞ SATIŞ

USD 1.5501 1.5576

EUR 1.9474 1.9568

GBP 2.3346 2.3468 

Akaryakıt Fiyatları 

 İl Seçiniz
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