
ANA MENÜ

Anasayfa•
Basından Haberler•
Şikayet Oku•
Çözülen Şikayetler•
Memnun Sigortalı•
Sigortalının Umut Ağbisi•
Tüketici Hakları•
Poliçe Alırken Dikkat•
Köşe Yazarları•
Şemsiye Dergisi İçerikler•

Kısa Kısa◦
Şemsiye Haberler◦
Buluttan Bakınca◦
Eksperin Günlüğü◦
Elementer◦
Hayat B.E.S.◦
Uzman Görüşü◦
Sektörden Haberler◦
Söyleşi - Yorum◦
Tüketici Köşesi◦

TV Programları•
Basın Bültenleri•

[+] Ilk akla gelen Sigorta sirketi

- - - Lütfen seçin - - -
Oy verin

Oy verenlerin sayısı: 595

[+] Musteri memnuniyetine onem 
veren Sigorta sirketi

- - - Lütfen seçin - - -
Oy verin

Oy verenlerin sayısı: 360

[+] Urun cesitliligine onem veren 
Sigorta sirketi

- - - Lütfen seçin - - -
Oy verin

Oy verenlerin sayısı: 272

[+] Acentesinden en cok Memnun 
kalinan Sigorta sirketi

- - - Lütfen seçin - - -
Oy verin

Oy verenlerin sayısı: 357

[+] Sosyal sorumlulukta Onder 
Sigorta sirketi

- - - Lütfen seçin - - -
Oy verin

Oy verenlerin sayısı: 296

Kullanıcı adı 

 

Parola 

 

Beni Hatırla   

Giriş  

Parolanızı mı unuttunuz? •
Kullanıcı adınızı mı 
unuttunuz? 

•

Kaydolun. •

İçerik Görüntüleme Sayısı : 
72278 

Devamı...

Devam...

Devam...

■ Anadolu Sigorta poliçemde hasarsızlık indirimi sorunu

■ AXA -Trafik poliçemde ödeme sorunu

■ AXA Sigorta - Aracıma Çarpan...

■ Eureko Sigorta Kredili konut poliçesinde

■ Allianz BES katılımcısıyım

■ ERGO İsviçre Acenteliği yaptım..

■ Eureko Sigorta Kredi poliçesi sorunu

■ ERGO Hırsızlık poliçem ödenmedi

■ Ankara Sigorta Poliçem iptal edilmedi

■ Euro Sigorta Hasar ödeme sorunu

: Şikayet Oku

 

■ AKSigorta tüm ailem sigortalıydık

Ak Sigorta Çözümlenme mesajı... 

■ Ray Sigorta poliçe iptali...

Ray Sigorta Makine kırılması poliçesi... 

■ ING Emeklilik Başka Firmaya Aktarım Yapmak 
Mümkün Olmuyor!

katılımcı bilgilendirilmiştir... 

■ Birlik Sigorta - İş yeri sigorta hasarım ödenmedi 

Sigortalımızın poliçesinde bina teminatı... 

: Çözülen Şikayetler

"UND Kasko" ilklere imza atıyor 
 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. 

Sigortamedia - / 
 "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. tel : 0216 
571 1 571 | web : http:// www.evrimsigorta.com.tr  
 
Evrim Sigorta: 25 yıllık deneyim  
25 yıl önce kurulan ve merkezi İstanbul'da olan firma, eğitim odaklı çalışmaları ile dikkat çekiyor. 
Türkiye sigorta sektörünün lider acentelerinden biri olan Evrim Sigorta, 17 çalışanı, 11 bin 415 
sigortalısıyla, tüm branşlarda hizmet veren, sürekli kârlı ve büyüme kaydeden bir sigorta acentesi. 
Evrim Sigorta günümüz gelişen sigortacılık sektörünün bir adım önünde olmayı hedefleyerek, içinde 
bulunduğu hizmet sektörüne doğru bilgi ile hizmeti ve kaliteyi yaymayı sosyal sorumluluk olarak 
kabul ediyor. Geçmişten gelen sigortacılık kavramını evrimleşen yönetim anlayışı ve ilerleyen 
teknoloji ile birleştirerek alanında lider olmayı başaran şirket, geçmişin deneyimleri ile geleceğe 
bakıyor. Satış öncesi ve satış sonrası hizmette her zaman müşterinin yanında olmayı en temel ilkesi 
olarak kabul eden Evrim Sigorta'nın, daima ulaşılabilir olmak, yenilikçi ve öncü olmak, teknolojisiyle 
güven sağlamak, müşteri ve çalışanlara eğitim desteği sunmak da hedefleri arasında bulunuyor. 
Evrim Sigorta, Türkiye ve dünyanın en büyük sigorta şirketleri arasında yer alan; Ergo, Ergo 
Emeklilik ve Hayat, Anadolu Sigorta, Allianz, Allianz Emeklilik, Groupama Sigorta, HDI, AXA Sigorta, 
Güneş Sigorta'nın acenteliklerini yürütüyor. 7/24 telefon desteği ile dünyanın herhangi bir yerinden 
anında destek alınabilen Evrim Sigorta'nın hızlı ekspertiz hizmeti kapsamında servise giden araçlar, 
bir iki saat içerisinde ekspertizi yapılarak tamire alınıyor. Şoförlere kartvizit niteliğinde birer bilgi kartı 
veren Evrim Sigorta ayrıca; hasarlar, ödeme bilgileri ve eksik evraklar konusunda müşteriyi SMS ile 
bilgilendirerek, müşterinin hasarlar üzerindeki kontrolünü sağlıyor.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
İletişim için  
Sigortamedia: info@sigortamedia.com 

< Önceki   Sonraki > 

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Sigortacılar 
sigortacılık 
yapmasın ! 

: Can Kantar-Yazıları

- - - - - - - - - - - - - - -

Bireysel emeklilik 
fonları ve sistemin 
vergi avantajı 

: Noyan Doğan-Yazıları

- - - - - - - - - - - - - - -

Tüketici sigorta satın 
alırken seçme hakkı 
olmalı 

: M.Levent Ergun-Yazıları

arama... Arama Yap
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