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"UND Kaska" ilklere imza atlyar
Evrim Sigorta AraClhk Hizmetleri ve Uluslararasl NakIiyeciler Dernegi'nin (UND)
i~birligi ile imzalanan proje kapsammda uyelere "UND Kasko" slflr km ara<;lann 1yI1
i'.;erisinde pert olmasl halinde tazminatl aracm ilk gunku degerinden hesaphyor.
GECTiGiMiZ yll 100 milyar dolar
ihracatlll gen;ekle§tirilmesinde biiyiik
bir paYI olan ekonominin can
simitlerinden nakliyat sektbriiniin
bin;ok riski artlk sigorta ile giivence
altllla ahmyor... Sektbriin deneyimli
markaSI Evrim Sigortaclhk Hizmetleri
05.01.2010 tarihinde Uluslar araSI
Nakliyeciler Dernegi(UND) ile
iiyelerinin kasko sigorta ihtiya<;lanm
kar§llamak iizere i§birligi sbzle§mesine
imza attllar. Uluslararasl Nakliyeciler
Dernegi (UND) iiyelerine sunulan
'UND Kasko' lirlinli ile Tlirkiye'de ilk
kez uluslararasl nakliye yapan stflr
km'deki ara<;lann 1 yll i<;erisinde pert
olmasl halinde aracm hasannl slflr
km'deki degeri lizerinden kar§lhyor.
Aynca bu geni§ teminatlara ragmen
fiyat da <;okuygun ...
Sigortaclhk sektbriinde bir<;ok ilklere

imza atan Evrim Sigortaclhk
Hizmetleri "UND Kasko ile dernegin
iiyelerine yenilik<;i hizmetlerine de
yeniliklere devam ediyor. "UNO
Kasko"yu benzerlerinden aylran en
bliylik bzelliklerin ba§lllda yeni deger
teminatl geliyor. Slflr Km'de "UND
Kasko" yaptmlan araClll, bir yJl
i<;erisinde kullamlamayacak duruma
gelmesi sbz konusu olursa, ara<;
sahibine ilk glinkli fiyatt iizerinden
bdeme yapllabiliyor.

Irak ve Afganistan teminat
kapsamlnda
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri

Ybnetim Kurulu Ba§kam ismail Hakkl
<;elebi UND Kasko'nun avantajlanm
§byle slrahyor; "UND Kasko gliniin
ko§ullanna gbre Evrim Sigorta Araclhk
Hizmetleri ve ERGO Sigorta proje
departmam tarafmdan dizayn edilmi§
en geni§ teminatlan sun an en uygun
fiyath poli<;edir. Diger benzerlerinde
olmayan en bliylik avantajlan araslllda
Irak ve Afganistan'a giden ara<;lara
glivence sagianmasllli sayabilirim.
UND Kasko yurtdl§llla <;lkan ara<;lar

i<;insadece yanma, <;almma, <;arpI§ma
gibi ana teminatlan degil nakliyeciler
i<;in<;ok bnemli olan sel, deprem ve
bzellikle terbr gibi ek teminatlan da ek
prim bdemeden temin etmektedir.
Aynca Tlirk<;e asistans hizmetleriyle da
ara<; kullamcJlanna bliylik kolayhklar
saghyoruz."
<;elebi sbzlerini §byle devam etti:

"UND Kasko yurtdt§lllda kaza yapan
ara<;lann Tiirkiye'ye getirilerek
ara<;lann onanmmm burada
yapilmasllli saglayan tek poli<;edir.
Tlirkiye'nin her yerindeki geni§
anla§mah servis agt ile
sigortahlanmlzm yanmdaylz.
Yurtdl§lllda asistans hizmetlerden
Tiirk<;e yararlamlmasl da bnemli
kolayhk olarak sayJlabilir. "UND
Kasko" li<;lincli §ahts sorumluluk
teminatl ile 1 milyontrilyon liraya kadar
bdenebilecek manevi tazminatlara (kan
parasl) olanak saghyor."

Ozel e~yalarda guvencede
Ozel e§ya teminatl ile cep telefonu ve

dizlistii bilgisayar haricindeki bzel
e§yalann <;almmasma kar§lhk 1.000- TL
tutannda teminat verildigini belirten
Evrim Sigortaclhk Hizmetleri Ybnetim
Kurulu Ba§kanl ism ail Hakkl <;elebi
"Bunlann yant stra anahtar kaybl da
teminatlar arasmda yer alarak bzellikle
nakliyat yapan §ofbrlere bnemli bir
giivence saghyor" dedi.
<;elebi aynca "UND Kasko"nun

UND liyesi §irket ve ara<; sahiplerine
bir<;ok avantajt bir arada sundugunun
altllli <;iziyor.


