
                            GENEL MÜDÜRLÜK
0850 744 0 745

bilgi@anadolusigorta.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 753

istanbulbolge@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 754

kadikoybolge@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 752

akdenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 747

batianadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 750

ortakaradenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 746

guneyanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 749

icanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 751

karadenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 748

marmarabolge@anadolusigorta.com.tr

Kıbrıs Şubesi
(392) 227 95 95 /         (392) 227 95 96

kibrissube@anadolusigorta.com.tr



Anlaşmalı Servis Klozu
 
Bu poliçeyle sigortalı olan aracın hasarının şirketimizle 
anlaşmalı olan, ilgili markanın üretici veya temsilcisi 
tarafından onarım yetkisi verilen yetkili servisinde tamir 
ettirilmesi esastır. Herhangi bir hasar durumunda, kazanın 
olduğu veya sigortalının ikamet ettiği ilde şirketimizin 
anlaşmalı-yetkili servisinin bulunmaması durumu hariç 
olmak üzere aracın, şirketimizle anlaşmalı olmayan bir 
yetkili serviste tamir ettirilmesi halinde her bir hasarda, 
varsa poliçede yer alan diğer muafiyetlerin yanı sıra eksper 
tarafından belirlenen hasar tutarının %20’si oranında 
tenzili muafiyet uygulanacaktır.
 
Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı olduğu yetkili servislerin 
bilgilerine www.anadolusigorta.com.tr adresindeki “Online 
İşlemler” / “Anlaşmalı Servis İşlemleri” / “Servis Bilgilerini 
Görüntüleme” adımından ya da 0850 724 0 850 numaralı 
telefondan ulaşılabilir.
 

Anadolu Plaza Mini Onarım Hizmeti Klozu

Bu kloz ile düzenlenen Mini Onarım Hizmeti kapsamında, 
kaporta üzerindeki 5 cm çapa kadar olan göçük ve 
çiziklerle, plastik tamponlarda oluşan çizik, göçük ve 
yırtıkların lokal onarımı ve ön cam dış yüzeyindeki kırık ve 
çatlakların onarımı sağlanır. Sigortalının poliçe süresi içinde 
anlaşmalı-yetkili servislerden alacağı, bu kloz kapsamında 
tanımlanan ve KDV dahil 200 TL'ye kadar olan hizmetler, 
poliçenin bir sonraki yıl şirketimizden yenilenmesi halinde 
hasarsızlık indirimini etkilemeyecektir.

Onarımın 200 TL'yi aşması halinde aşan kısım ayrı bir 
hasar olarak kabul edilmeyecek ve aşan kısım için farklı bir 
hasar dosyası açılmayacak olup söz konusu hasar bu kloz 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu durumda, açılan 
hasar dosyası nedeniyle hasarsızlık indirimi kademesi, 
poliçede yer alan Hasarsızlık İndirimi Klozu kapsamında 
değerlendirilecektir. Mini Onarım Hizmeti kapsamındaki 
hasarlar için ikame araç ve diğer asistans hizmetleri 
verilmeyecektir.

Mini Onarım Hizmeti için anlaşmalı olunan yetkili servislerin 
bilgilerine www.anadolusigorta.com.tr adresindeki "Online 
İşlemler" / "Anlaşmalı Servis İşlemleri" / "Servis Bilgilerini 
Görüntüleme" adımından ya da 0850 724 0 850 numaralı 
telefondan ulaşılabilir.

Tek Markaya Değil 
Her Markaya Özel 
Kasko Poliçesi
 
“Plaza Kasko Sigortası” ile sadece bir marka özelinde 
değil tüm markalarda, tüm araç grupları için model yılı 
sınırlaması getirilmeden teminat sağlanmaktadır.
 
Birleşik Kasko Sigortası ürünümüzün teminat kapsamıyla 
aynı olan yeni ürünümüzde "Anadolu Plaza Mini Onarım 
Hizmeti" ve "Cam Hasarlarında Hasarsızlık İndirimi" 
uygulamaları yer almaktadır.
 
"Anadolu Plaza Mini Onarım Hizmeti" kapsamında, 
kaporta üzerindeki 5 cm çapa kadar olan göçük ve 
çiziklerle, plastik tamponlarda oluşan çizik, göçük ve 
yırtıkların lokal onarımı ve ön cam dış yüzeyindeki kırık ve 
çatlakların onarımı anlaşmalı-yetkili servislerimizde sağlanır. 
Sigortalının poliçe süresi içinde anlaşmalı-yetkili servislerimizden 
alacağı KDV dahil 200 TL'ye kadar olan bu hizmetler, 
poliçenin bir sonraki yıl şirketimizden yenilenmesi halinde 
hasarsızlık indirimini etkilememektedir.
 
"Cam Hasarlarında Hasarsızlık İndirimi" uygulamamız 
kapsamında ise, münhasıran araç cam hasarlarında, 
şirketimizin anlaşmasının olduğu yetkili servislerde veya 
anlaşmalı cam servislerinde gerçekleştirilecek 1 adet cam 
değişimi hasarsızlık indirimini etkilememektedir.
 
Plaza Kasko Sigortası sahipleri şirketimizle anlaşması 
olmayan yetkili servisler haricinde tüm anlaşmalı servislerde 
muafiyetsiz olarak hizmet alabileceklerdir.
 
Plaza Kasko Sigortası ve Birleşik Kasko Sigortası poliçeleri 
birbirlerine referans gösterilebilecektir. Plaza Kasko Sigortası 
poliçesi, Birleşik Kasko Sigortası ve Birleşik Kasko Sigortası 
poliçesi de Plaza Kasko Sigortası olarak ve hasarsızlık 
indirimi hakkı korunarak yenilenebilecektir.
 
Plaza Kasko Sigortası ürününde, Birleşik Kasko Sigortası 
ürününde mevcut olan bütün ödeme yöntemleri geçerlidir.
 
Anadolu Hizmet teminatları, Birleşik Kasko Sigortası ürününde 
mevcut olan tüm seçeneklerle birlikte sunulmaktadır.
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