
 

 
F-35 motoru için 
İzmir'e fabrika 
kurulacak 

Borajet, Üsküp'e 
ilk seferini 
gerçekleştirdi 

Ercan Havalimanı 
yolcu sayısını 
artırdı 

Petrol ve altın 
madenleri için 
Türkleri 
bekliyorlar 

Avea'da LTE 
teknolojisi test 
edildi 

Turkcell'den 
faturalı 
müşterisine 
teşekkür 

TGS, İSG'deki 
müşteri sayısını 
4'e çıkardı 

Bakan Yıldırım 
sayısal tagorafta 
start verdi 

55 ülkeye 7 bin 
ton madeni yağ 
ihracat 

İzmirliler 
kruvaziyer limanı 
istiyor 

TESK'ten korsan 
taksilere radikal 
öneri 

SAS, 
eşcinsellerden 
oluşan sefer 
yapacak 
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Ve karşınızda yeni 
Porsche 911 GT3 
RS 

Tüm Galeriler » 
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olmaz da hani 
yener: olmaz da 
hani uçak düşerse 
falan çok garip olur. 
normal bir uçağın 
düşme ihtimaliyle 
aynı sonuçta....  

baş korsan sarı 
taksiler 
mustafa koç: siz ilk 
önce sarı taksileri 
düzeltinde ondan 
sonra korsan diye 
çıkıp dolaşın ayrıca o 
insanlarda evlerine 
GAZETE BAŞLIKLARI

  Seçiniz

Anasayfaya Dön // GÜNCEL Karakter boyutu :     

Zorunlu olduğu için değil, ihtiyaçtan,  
işinizden dişinize kadar; “UND Seyahat 
Sağlık”  
 
“UND Seyahat Sağlık” 250.000 Euro 
teminatı ve en ucuz primi ile fark yaratıyor  
 
Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 
işbirliği ile UND üyelerine özel, iki 
alternatifli seyahat süreli vize sigortasında, 
sağlık konusunda geniş teminatlar 
sunuluyor. “İşinden, dişine kadar” sloganı 
ve geniş teminatlarıyla en uygun fiyatlı 
poliçe olma özelliğini taşıyan “UND Seyahat 
Sağlık”, şoförüne değer veren nakliyat 
firmalarının hizmetine sunuldu. 

Sigorta sektörünün deneyimli markası Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) 6 Eylül 2010 tarihinde UND'nin üyelerinin seyahat sigorta 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için işbirliği sözleşmesine imza attılar. UND üyelerine özel olarak 
sunulan “UND Seyahat Sağlık”, sigortalıya yurtdışına çıkışlarda, benzer sigortalarda 30.000 
Euro olan toplam teminatı, 6 ay süreli poliçelerde 150.000 Euro ve 12 ay süreli poliçelerde ise 
250.000 Euro olarak sunuyor. Bununla birlikte poliçelerde yurt dışına her bir çıkışta seyahat 
süreleri için azami 75 ve 90 günlük alternatifler sunuluyor.  
 
“Özel hayat” riskleri de kapsamda  
 
“UND Seyahat Sağlık”, sigortalının mesleki faaliyeti dışında kalan özel hayatı sırasında oluşacak 
kişisel sorumluluk risklerini de teminat altına alıyor. Sigortalıya seyahatle ilgili uyarı ve güvenlik 
bildirileri, sigortalıya ulaşılamadığı durumlarda radyoda kişisel mesaj yayınlanması, programda 
değişiklik olması durumunda veya acil durumlarda üçüncü kişilere haber verilmesini sağlayan 
teknik asistans hizmetleri de veriliyor. Kaza sonucu oluşan tıbbi tedavi hizmetlerinde de 
sigortalının yanında olan poliçe, ameliyatlar dahil olmak üzere yatarak ve ayakta tedavilerde, 
ilaçlar ve bandajlarda hatta yine kaza sonucu diş tedavisinde de hizmet veriyor. Bu süreçte 
sigortalının hiçbir ödeme yapmasına gerek kalmıyor. 

Doğru teminat, doğru fiyat  
 
Geniş teminatlarla 6 ay ve 12 ay süreli olmak üzere iki alternatifle sunulan poliçenin primleri 
ise şöyle; 75 günlük çıkışlarda 6 ay süreli alternatifte 22 Euro ve 12 ay süreli alternatifte 39 
Euro; 90 günlük çıkışlarda 6 ay süreli alternatifte 25 Euro ve 12 ay süreli alternatifte 44 Euro.  
 
“Her bir olayda 50,000 Euro’ya kadar teminat veriyoruz” 

“UND Seyahat Sağlık” ürününde teminatların geniş kapsamlı olduğunu ifade eden Evrim Sigorta 
Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çelebi “Bu poliçede 30.000 Euro 
olan teminatlar 250.000 Euro’ya çıkarıldı. “UND Seyahat Sağlık” sigortasının bu kadar geniş 
teminatla piyasanın en ucuz poliçesi olduğunu söyleyebilirim. “UND Seyahat Sağlık” poliçesi 
satın alındığında verilen şoför kartlarında, asistans hizmetlerine ulaşılabilecek telefon numarası 
ile sigortalılara büyük avantajlar sağlanıyor. Telefonları Türkçe cevaplayan çağrı merkezleri, 
sigortalılarımıza 7 gün 24 saat her konuda hizmet veriyor. “UND Seyahat Sağlık” poliçesini 
tercih etmiş şoförlerimiz, aynı zamanda “Yol arkadaşı” da kazanmış olacak.” Sigortalıların 
yurtdışında karşılaşacağı olaylar sırasında para ve fatura ile ilişkisi olmamasının da sigortalılar 
için büyük avantaj olduğunu dile getiren Çelebi “Şoförüne değer veren nakliyat firmaları “UND 
Seyahat Sağlık” sigortasını tercih etmeli” diyor.  
 
Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü; “Her bir olayda 50.000 Euro’ya varan teminatlar sunuyoruz. 6 
ay süreli poliçelerde toplam limit 150.000 Euro ve 12 ay süreli poliçelerde toplam limit 250.000 
Euro’dur.” Tıbbi ve teknik asistansın dahil olduğu poliçe kapsamında yer alan teminatlar ise 
şöyle; Tıbbi Tedavi, Geri Dönüş/Tıbbi Nakil, Cenazenin Yurda Getirilmesi 50.000 Euro, Kefalet 
için avans ödemesi 10.000 Euro. Bireysel Sorumluluk 20.000 Euro.  
 
“Sigortalıyı yurtdışına çıkış sürelerinde serbest bırakıyoruz”  
 
Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çelebi; “UND 
Seyahat Sağlık” poliçesinin özelliği turistik poliçe olmaması. Biz her yurtdışına çıkışa 75 ya da 
90 gün geçerlilik süresi sağlıyoruz. Avantajı ise sigortalının istediği kadar çıkış yapabilmesi. 
Poliçe her bir çıkışa 75 gün hak veriyor, bu da şoförün daha uzun süreli kalmasını sağlıyor, mal 
beklemek zorunda kalınan durumlarda olduğu gibi... Biz sigortalıyı seçilen poliçeye göre 6 ay 
süre içerisinde 120 gün ve 12 ay süre içerisinde 240 gün olarak teminat vereceğimiz gün 
sayısında kısıtlıyoruz. Ama yurtdışına çıkış sayısında kısıtlamıyoruz. Örneğin sigortalı 240 gün 
sınırlı poliçede bir çıkışında 10 gün kalıp dönmüş olabilir, böylelikle 230 gün hakkı kalmış olur. 
Diğer bir çıkışında 25 gün kalıp dönmüş olabilir, böylelikle 205 gün hakkı kalmış olur.” dedi. 

www.UlasimOnline.Com  

 

"UND Seyahat 
Sağlık" fark 
yaratıyor 
“UND Seyahat Sağlık” 250.000 Euro 
teminatı ve en ucuz primi ile fark 
yaratıyor  
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 Yorum Ekle   Arkadaşına Gönder   Yazdır   
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Uçağın bütün göstergeleri bozuldu

Lüks gemide dehşet dolu dakikalar

B747'nin gücü arabayı parçaladı 

Uçuş güvenliğini tehdit ediyorlar

Lufthansa uçağında yastık savaşı

Pilotun havada bayılma şakası 

Kaza yerinden ilk görüntüler ulaştı

Kanada'da uçak kazası yaşandı

Yerli yapım ‘Anka’ hangardan çıktı

Altın Çıpa Ödül Töreni 

gerçekleştirildi

ÖZEL HABER

Altın Çıpa Ödül Töreni 
gerçekleştirildi 

Altın Çıpa 2010 
Denizcilik Başarı 
Ödülleri, İstanbul 
Ataköy Sheraton 
Hotel'de 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın 
video konferans 
sistemiyle 
katıldığı törenle 
sahiplerini buldu.

Çukurova Havaalanı için engeller 
kalktı 
MUSA ALİOĞLU

Kriz giderek büyüyor... 
Mustafa YILDIRIM

Yeni fırsatlar bekliyor! 
TAMER DİNÇŞAHİN

Günümüzde denizde korsanlık 
HASAN TERZİ
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