
Afla¤›daki klozlardan sadece poliçe cetvelinde belirtilenler geçerlidir.

HASARSIZLIK ‹ND‹R‹M‹ KLOZU (ÜÇÜNCÜ fiAHIS ZORUNLU YÜKÜMLÜLÜK)
1. Motorlu Araçlar Üçüncü fiah›s sigorta poliçesi yapt›rm›fl araç için en az bir y›ll›k sigorta

süresi içinde herhangi bir “tazminat talebi” yap›lmamas› durumunda yenileme gününde
geçerli tarife primleri üzerinden afla¤›daki hasars›zl›k indirimleri uygulan›r:
‹ndirim oranlar›
Birinci 12 ayl›k süreden sonra yenilenmesi durumunda % 10
‹kinci  12 ayl›k süreden sonra yenilenmesi durumunda % 20
Üçüncü ve daha sonraki 12 ayl›k süreden sonra yenilenmesi durumunda % 30

2. K›sa süreli sigortalarda hasars›zl›k indirimi uygulanmaz.
3. Bu indirimler arac›n iflletenini takip eder. ‹ndirime hak kazanm›fl iflleten arac› baflkas›na

devreder ve o arac›n sigorta süresi içinde ayn› araç türünde baflka bir arac›n iflleteni
olarak yeni bir sigorta talep ederse, indirim hakk› devam eder.

4. Hasar ihbar›n›n yap›ld›¤› tarihten sonra yap›lacak yenilemelerde indirim uygulanmaz.

HASARSIZLIK ‹ND‹R‹M‹ KLOZU (KASKO)
Sigortal› arac›n poliçe süresi içindeki hasars›zl›k durumuna göre hasars›zl›k indirimi uygulanacakt›r.
Sigorta poliçesinin ilk düzenlenmesi bafllang›ç kademesinden yap›lacakt›r.

Y›l sonundaki yenilemelerde araca uygulanacak kademe afla¤›daki kurallar çerçevesinde tesbit
edilecektir :
• Poliçeden hasar ödenmemesi halinde indirim oran› bir üst kademeye ç›kar.
• Poliçeden hasar ödenmesi halinde ise yenileme bafllang›ç kademesinden yap›l›r.
Hasars›zl›k indirimi, %100 rücu durumunda etkilenmeden bir üst kademeye ç›kacakt›r.
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ÖZEL T‹CAR‹ ARAÇ S‹GORTASI
(ÜÇÜNCÜ fiAHIS ZORUNLU YÜKÜMLÜLÜK, KASKO) KLOZLARI

HASARSIZLIK ‹ND‹R‹MLER‹ Kademe ‹ndirim
Oran›

Bafllang›ç Kademesi 0 -
1. hasars›z y›l sonunda hak edilecek indirim oran› 1 %30
2. hasars›z y›l sonunda hak edilecek indirim oran› 2 %40
3. hasars›z y›l sonunda hak edilecek indirim oran› 3 %50
4. ve sonraki hasars›z y›llar sonunda hak edilecek indirim oran› 4 %60



‹htarlar :
• Hasars›zl›k indirimi, araç sahiplerinin baflka sigorta flirketlerinde sigortal› bulunduklar›

s›rada indirime esas olabilecek bir süre zarf›nda herhangi bir kasko hasar› tazminat
talebine konu olan bir hasar yapmad›klar›n› önceki sigortay› yapm›fl sigorta flirketlerinden
al›nacak bir yaz› ile belgelendirmeleri halinde de uygulan›r. Bu indirim ayn› kurallar
çerçevesinde yabanc› ülkelerde bulunulan süreler içinde kazan›lan indirimler için de
geçerlidir.

• Araç sahibi arac›n› baflkas›na devredip, ayn› sigorta süresi içinde ayn› araç türünde
baflka bir araç için yeni bir sigorta talep ederse, hasars›zl›k indirim hakk› devam eder.
Finansal kiralamay› takiben mülkiyetin kirac›ya geçmesi halinde bu indirim aynen devam
eder.

• K›sa süreli sigortalara bu indirim uygulanmaz.
• Araç mülkiyetinin efller aras›nda devredilmesi durumunda indirim hakk› devam eder.
• Hasars›zl›k indirimi hakk›n›n devam edebilmesi için poliçelerin kesintisiz olarak devam

etmesi esast›r.

SES C‹HAZLARI KLOZU
Sigortal› arac›n fabrika ç›k›fl› standart aksam› içinde orjinal olarak bulunan ses cihazlar›
otomatikman poliçe teminat›na dahildir. Araca sonradan monte edilmifl bulunan, soru formunda
marka, tip ve seri numaralar› yaz›l› ses cihazlar› poliçe cetvelinde ayr›ca gösterilen de¤erler
üzerinden teminata dahil edilmifltir.
Soru formu ve/veya poliçe cetvelinde tip, marka, model bilgileri bulunmayan, araca sonradan
monteli ses cihazlar›nda bir hasar meydana geldi¤inde, hasar ödemesinde ilgili markan›n
piyasadaki en düflük model de¤eri esas al›n›r.
Arac›n standart donan›m›nda dahi olsa, ses cihazlar› ile ilgili hasar tazminat› ödendi¤inde ilgili
teminat sona erer. Yeni cihaz›n ayr› bir teminat olarak poliçe cetvelinde gösterilmesi ve poliçe
kapsam›na al›nmas› gerekmektedir.
Ses cihazlar› hasarlar›, hasars›zl›k kademelerini, Hasars›zl›k ‹ndirimi (Kasko) Klozu’nda belirtilen
esaslara göre etkiler.

ENFLASYONDAN KORUNMA KLOZU
Bu poliçe ile sigorta edilen arac›n poliçede yaz›l› bulunan kasko sigorta bedeli (radyo, teyp,
kolon, anfi, equalizer, CD player dahil) muhtemel fiyat art›fllar› göz önünde bulundurularak
poliçenin tabi oldu¤u flartlar çerçevesinde poliçe cetvelinde yaz›l› olan y›ll›k azami oran dahilinde
enflasyona karfl› koruma alt›na al›nm›flt›r.
Teminat art›fl› hasar tarihi ile poliçe bafllang›ç tarihi aras›nda kalan sürenin 365'e bölünmesi
ile bulunacak oran karfl›l›¤› hesaplanacakt›r. Sigortac›n›n sorumlulu¤u hasar tarihi itibariyle
ulafl›lan araç de¤eri ile s›n›rl› olup, ancak her flart alt›nda ayn› tarihteki arac›n piyasa de¤erinden
fazla olmayacakt›r.
Hasar tarihi itibariyle ulafl›lan araç de¤erinin, ayn› tarihteki piyasa de¤erinin alt›nda olmas›
halinde eksik sigorta uygulamas› yap›lacakt›r.

2



ÖZEL ‹ND‹R‹MLER KLOZU
Ehliyet indirimi : Arac›n en az 5 y›ll›k ehliyetli 35 yafl›n›n üzerinde sürücüler taraf›ndan kullan›lmas›
halinde uygulan›r.
Alarm/immobilizer indirimi : Sigortal› araçta orjinal ya da sonradan tak›lm›fl ve çal›fl›r durumda
alarm ya da immobilizer bulunmas› durumunda uygulan›r.
Bir hasar halinde sigorta edilenin, yukar›da belirtilen ve beyan›na istinaden verilen indirimlerin
koflullar›na uymad›¤› tesbit edilirse, ödenecek tazminattan indirim oran› kadar indirim yap›l›r.

MUAF‹YET KLOZU
Poliçe muafiyetli olarak düzenlenmifltir. Meydana gelebilecek herhangi bir kasko hasar›nda,
poliçede yaz›l› asgari muafiyet tutar›ndan az olmamak üzere kasko sigorta bedelinin poliçe
cetvelinde yaz›l› muafiyet oran› kadarl›k tutar› tesbit olunan hasar tazminat›ndan düflülecektir.
Ek teminat hasarlar› için bu muafiyet uygulanmaz.

REH‹NL‹ ALACAKLI KLOZU
1. Bu sigorta poliçesi, poliçe cetvelinde yaz›l› primin ödenmifl olmas› flart› ile, poliçe cetvelinde

rehinli alacakl› s›fat›yla yer alan kurumun/flahs›n yaz›l› muvafakat› olmaks›z›n iptal edilemez.
Ancak meydana gelen bir hasarda sigortac›n›n poliçe flartlar› çerçevesinde iptal hakk›
bu madde ile kald›r›lmam›flt›r.

2. Bu poliçe teminat›na dahil bir kasko hasar›n›n meydana gelmesi halinde tazminat rehinli
alacakl›ya veya onun yaz›l› muvafakat› ile sigorta edilenin ödenecektir.

3. Bu hususlar taraflar aras›nda peflinen kabul edilmifltir.

YURDIfiI TEM‹NAT KLOZU
Sigortal› arac›n yurtd›fl› teminat› süresi içinde, poliçe genel istisnas› 1 a hükmü hilaf›na, yabanc›
ülkelerde;

– çal›nmas› (Bulgaristan hariç),
– yanmas›
– hasara uramas›

sigorta teminat› içine al›nm›flt›r.
Verilen teminat sadece poliçe cetvelinde yaz›l› bölgelerde geçerli olup, arac›n di¤er ülkelere
gitmesi halinde teminat geçersiz olacakt›r.
Hasar vukuunda hasar›n tesbiti için tanzim olunan ekspertiz raporunun ve tamir masraflar›na
ait orjinal faturalar›n mahalli K.K.T.C. temsilcili¤i veya resmi makamlar taraf›ndan tasdik edilece¤i
ve hasar bedelinin, hasar tarihindeki K.K.T.C. Merkez Bankas› Döviz Sat›fl Kuru üzerinden,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde Türk Liras› olarak ödenece¤i taraflar aras›nda kararlaflt›r›lm›flt›r.
Poliçe cetvelinde Grev–Lokavt, Terörizm, Sel–Su bask›n› teminatlar› verilmifl olsa dahi yurtd›fl›nda
geçersizdir.
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KIYMET KAZANMA TENZ‹L ‹ST‹SNASI
Kasko sigortas› temin edilmifl arac›n maruz kalabilece¤i poliçe teminat›na giren herhangi bir
hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutar›ndan, onar›m sonucu araçta meydana gelen k›ymet
art›fl› düflülmeksizin tazminat aynen sigortal›ya ödenir.

YÜK TAfiIMAYA MAHSUS ARAÇLARDA TAfiINAN EMTA KLOZU
Sigorta ettirilen araçta tafl›nan, sigortal›ya ait, soru formunda cinsi belirtilmifl emtian›n, arac›n
urayaca¤› tam kasko hasarlar› sonucunda maruz kalaca¤› ziya ve hasarlar, poliçede belirtilen
sigorta bedeli üzerinden poliçe teminat›na dahil edilmifltir.
Ancak, emtiada meydana helen ziya ve hasarlar, sigortal› araçta teminata dahil di¤er hasarlara
sebebiyet veren bir kaza sonucunda ve beraber ayn› anda meydana gelmedikçe teminata
dahil de¤ildir. Bu nedenle, tafl›nan emtian›n araçtan ba¤›ms›z olarak k›smen veya tamamen
çal›nmas› sebebiyle doacak maddi zararlar sigorta kapsam› d›fl›ndad›r.
Sözkonusu emtiada meydana gelebilecek hasarlarda poliçedeki sigorta bedelinin hasar
tarihindeki sigorta de¤erine oran› çerçevesinde eksik sigorta uygulan›r.

TEM‹NAT L‹M‹T‹N‹N DEVAMLILI⁄I KLOZU
Bu poliçe ile sigortas› temin edilmifl araçta meydana gelebilecek k›smi hasarlarda, poliçede
belirtilen kasko kapsam›ndaki de¤erlerle ilgili sigorta bedelinin (ses cihazlar› ile tafl›nan emtia
hasarlar› hariç) ödenen hasar tutar› kadar eksilmifl kabul edilmeyece¤i ve herhangi bir prim
tahakkuk ettirilmeksizin poliçenin ayn› sigorta bedeli üzerinden devam edece¤i kabul edilmifltir.
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