Birleşik Kasko Sigortası-Teminatlar
Tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik
benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz.
Eskisi Yerine Yenisi
İlk tescili sigortalı adına yapılmış “0” km ve son model araç, sigorta süresinin ilk bir yıllık süresi
içerisinde çalınır ya da tam ziya olursa Anadolu Sigorta, aynı marka, model ve model yılında aracın
anahtar teslim “0” km satış fiyatını öder.
Anadolu Hizmet
Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza
durumunda bir telefon ile aşağıda belirtilen tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz:
 Yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi,
 İkamet yerine nakli,
 Emanet ve muhafazası,
 Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
 Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
 Dünyanın neresinde olursa olsun hastalık ve yaralanma durumlarında sağlık merkezine nakil
yapılması,
 Birlikte seyahat edenlerin nakli,
 Bir aile üyesinin seyahati veya konaklaması,
 Yakın bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi,
 Yurt dışında yaralanma veya hastalık durumlarında sağlık yardımının sağlanması,
 Yurt dışında yaralanma halinde kalışın uzaması,
 Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
 İlaç gönderilmesi için düzenleme yapılması,
 İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün sağlanması,
 Acil mesajların gönderilmesi,
 Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) sigortalıya ulaştırılması,
 Yurt dışında sigortalıların araçlarıyla karıştıkları trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının
ödenmesi,
 Ceza davalarında ve kefalet konularında yanınızda,
 Yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi,
 Yolda onarım,

 Kısa mesafeli yolcu taşıma ve transfer hizmetleri,
 Araç trafik muayene işlemlerinin organize edilmesi.
Tüm bu avantajlardan araç sahibinin eşi ile birlikte 18 yaşından küçük çocukları da
yararlanabilmektedir.
İkame Araç
Anadolu Hizmet teminatı kapsamında hususi otomobilinizde kaza sonucu meydana gelen hasarlar için
serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda ikame araç teminatı verilmektedir.
7 Gün 24 saat "Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı" 0850 7 24 0850 "
0850 7 24 0850" nolu "Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı"nı Türkiye'nin her yerinden sabit ve
mobil telefonlardan 7 gün 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri
Merkezimiz, Anadolu Hizmet Kasko işlemleriniz, hasar ihbarı alma, hasar dosya durumu hakkında bilgi
verme işlemleriniz için hizmetinizdedir.
Yurt Çapında Yaygın "Anlaşmalı Servis İstasyonları"
Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya
Anadolu Hizmet tarafından ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile
hiçbir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınızı teslim alabilirsiniz.
Değer Artışı Kesintisi Yok
Hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar
ödemesinden kesinti yapılmaz.
Teminat Limitinin Devamlılığı
Hasar sonrasında herhangi bir ek prim alınmaksızın poliçeniz otomatik olarak hasar öncesi sigorta
bedeli üzerinden devam eder.
Hasarsızlık İndirimi
Hasarsız geçen her yıl için size daha fazla indirim sağlanır.
Sigorta süresi içerisinde cam kırılması hasarlarında, onarımı Şirketimiz ile anlaşmalı cam servisleri
dahilinde gerçekleştirilen 1 cam hasarı hasarsızlık indiriminizi etkilemez. Diğer servislerde % 25
muafiyet uygulanması halinde hasarsızlık indirimi yine etkilenmez.
Hasarsızlık Koruma
%65’e varan hasarsızlık indirimi oranları küçük hasarlarda etkilenmez, büyük hasarlarda ise,
sigortalılar tarafından talep edildiği takdirde, hasarsızlık indirimi korunur.
Enflasyona Karşı Tam Koruma
Sigorta süresi içerisinde enflasyon nedeniyle aracınızda değerinde meydana gelen artışlar otomatik
olarak poliçenize yansıtılır ve herhangi bir hasar durumunda ödemeler gerçekleşen enflasyon oranı
üzerinden yapılır.

Sürücü ve Yolcu ile Araç Dışındakilere Koruma
Sadece araç sahibi ve aracın içindekiler değil, aracın başkalarına verdiği zararlar da sınırsız olarak
teminat kapsamına dahildir.
Araçta Bulunan Özel ve Değerli Eşyalara Koruma
Hususi otomobilinizde bulunan kişisel eşyalarınız (Mücevherat, para, cep telefonu ve taşınabilir
bilgisayar vb. hariç) araçla birlikte teminat altına alınır.
Mesleki eşyalarınız da kişisel eşyalar teminatı altındadır. Aracınıza bir zarar verilerek eşyanız
çalındıysa eşya teminatınız devrede. Üstelik ek prim almadan.
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım, yanardağ püskürmesi, sel, grev, lokavt, halk
hareketleri ve terör hasarlarına karşı koruma
Hukuksal Koruma
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları kapsamında olan her türlü hukuksal koruma masrafınız
karşılanır.
KDV Geri Ödemesi
Tüzel kişilere ait faturalı hasar ödemelerinde KDV de ödenir.

