
MEHMETÇ‹K
KASKO
S‹GORTASI

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.
Nenehatun Cad. No: 55 G.O.P. / ANKARA
Tel: (0312) 436 27 42-43 / (0312) 437 77 43 
Faks: (0312) 436 27 44  
www.mehmetciksigorta.com.tr
e-mail: bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 
Rüzgârlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak No: 31 
34805 Kavacık / İSTANBUL
Tel: (0850) 744 0 744 Faks: (0850) 744 0 745

Anadolu Sigorta, Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›n›n 
hususi otomobilleri için ekstra avantajlar sunan Mehmetçik 
Kasko Sigortas›'n› haz›rlad›. Bu özel sigortadan Türk Silahl› 
Kuvvetleri mensuplar›, onlar›n eş ve çocuklar› ile Türk 
Silahl› Kuvvetleri emeklileri, Türk Silahl› Kuvvetleri yarar›na 
faaliyet gösteren vak›flar ve bu vak›flara bağl› ortakl›klar›n 
personeli de yararlanabilir. 

Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı
0850 724 0850
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Genel Müdürlük ve  
Bölge Müdürlüklerimize  

tek numaradan ulaşabilirsiniz.
0850 744 0 744

Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı
0850 724 0850

GENEL MÜDÜRLÜK
 0850 744 0 745

 bilgi@anadolusigorta.com.tr 

İstanbul Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 753

 bolge11@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 754

 bolge12@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 752

 bolge08@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 747

 bolge03@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 750

 bolge06@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 746

 bolge02@anadolusigorta.com.tr 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 749

 bolge05@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 751

 bolge07@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
 0850 744 0 748

 bolge04@anadolusigorta.com.tr 

Kıbrıs Şubesi
)(0392) 227 95 95   (0392) 227 95 96

 bolge50@anadolusigorta.com.tr
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SUNDU⁄U
KOLAYLIKLAR
Eskisi Yerine Yenisi 
İlk tescili adınıza yapılmış son model aracınızın çalınması ya da 
onarılamayacak kadar hasar görmesi durumunda üzülmeyin. Kaskonuzun 
ilk bir yıllık sigorta süresi içinde böyle bir hasarla karşılaşmanız durumunda 
aynı marka, model ve model yılında “0” (sıfır) km aracın anahtar satış  
fiyatını ödüyoruz.
 
Anlaşmal› Servis ‹stasyonlar› 
1.500’ü aşkın Anlaşmalı Servis İstasyonu yurt çapında hizmetinizde.  
Kaza sonrası Anlaşmalı Servis İstasyonları’na getirilen araçlar, gerekli 
evrakın servise teslim edilmesiyle ücretsiz olarak tamir ediliyor, 
size de yolunuza güvenle devam etmek kalıyor.
 
Değer Art›ş› Kesintisi Yok 
Hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere 
karşılık hasar ödemesinden kesinti yapılmıyor. 

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 sizi ödüllendiriyor, aracınız için daha fazla indirim 
sağlıyoruz. İlk yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü yıl %50, dördüncü yıl %60 ve 
beşinci yıl %65 oranında indirimlerle size maddi kazanç sağlıyoruz.

Hasarsızlık İndiriminin Devamı
Üçüncü yıl ve daha fazla hasarsızlık indiriminiz varsa, tek hasarınızda, 
hasarsızlık indiriminizi sıfırlamıyoruz. Sigorta süresi içerisinde 1 cam 
kırılması hasarında, onarımın şirketimiz ile anlaşmalı cam servisleri dahilinde 
gerçekleştirilmesi veya %25 muafiyetle diğer servislerde yapılması halinde 
hasarsızlık indiriminiz etkilenmiyor.

Hasarsızlık İndirimi Koruma 
%65’e varan hasarsızlık indirimi oranları tek hasarda etkilenmiyor.
  
Sınırsız Artan Mali Sorumluluk Teminatı
Üçüncü şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası limitleri üzerinde kalan 
maddi ve bedeni zararlar isterseniz sınırsız olarak teminat kapsamına 
alınıyor. Yani maddi anlamda size tam güvence sağlıyoruz.

Olağanüstü Durumlarda Koruma 
Anadolu Sigorta olağanüstü durumlarda da hizmetinizde! 
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım, sel, grev, lokavt, halk 
hareketleri veya terör hasarları... Tüm bu olağanüstü durumlara karşı 
aracınızı güvence altına alıyoruz.

Hukuksal Koruma  
Aracınızın kullanımından kaynaklanan her türlü hukuksal koruma masrafınızı 
karşılıyor, sizi maddi bir yükten kurtarıyoruz.

Anadolu Mini Onar›m Hizmeti
Anadolu Mini Onarım Paketi, poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek küçük 
hasarları ücretsiz olarak karşılıyor. Bu hizmetten zabıt, tutanak ya da ekspertiz raporu 
bulunmaksızın faydalanabilirsiniz. Üstelik, mevcut hasarsızlık indiriminizi etkilemeden! 
Bu paket dahilinde sunduğumuz hizmetler şunlardır: 
• Boyasız kaporta göçük düzeltme, boya hasarlı kaporta göçük düzeltme • Boya tamiri 
• Döşeme tamiri • Ön cam tamiri • Plastik tampon tamiri • Leke çıkarma. 

Anadolu Hizmet 
0850 724 08 50 no’lu Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı’nı arayarak 7 gün/24 saat 
boyunca herhangi bir kaza veya arıza durumunda çekici, ambulans, otel, araç tahsisi, 
kiralık otomobil gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 
Üstelik, Anadolu Hizmet’in sunduğu ek faydalar da cabası:

• Aracın tamirciye götürülmesi, ikamet yerine nakli, emanet ve muhafazası • Konaklama, 
seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme • Ücretsiz profesyonel sürücü temini
• Hastalık ve yaralanmada sağlık merkezine nakil • Aile üyesinin seyahati veya konaklaması
• Aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi • Sağlık yardımının 
sağlanması • Yurtdışında yaralanma halinde kalışın uzaması • Cenaze ve seyahat edenlerin 
nakli • İlaç gönderilmesi için düzenleme • İkamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüşün 
sağlanması • Acil mesajların iletilmesi • Bagaj ve şahsi eşyaların (uçakla seyahatlerde) 
sigortalıya ulaştırılması • Yurtdışındaki trafik kazalarında hukuksal savunma harcamalarının 
ödenmesi • Ceza davaları ve kefalet konularında yardım.

Hususi otomobiller için ayrıca;
• Yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi  • Yolda onarım • Kısa mesafeli yolcu 
taşıma ve transfer hizmetleri • Araç trafik muayene işlemlerinin organize edilmesi hizmetleri 
de verilmektedir.

Özel ve Değerli Eşyalara Koruma 
İsteğe bağlı olarak aracınıza zarar verebilecek eşyalarınızın çalınması durumunda, eşya 
teminatı devreye girer ve ek prim alınmaksızın hasar karşılanır. (Mücevherat, para, cep 
telefonu, taşınabilir bilgisayar vb. hariç).

Yurtdışı Teminatı
Bu poliçe herhangi bir ek prime gerek kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
geçerlidir. KKTC dışındaki ülkeler için kasko tarifesindeki şartlarla ek sözleşme maddesi 
satın alınabilir.

TSK Personeline Özel Avantajlar
Anadolu Sigorta, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Birleşik Kasko Sigortası’na askeri 
personel indirimi uyguluyor.
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