
1. KASKO S‹GORTASI KLOZLARI
1.1. HASARSIZLIK ‹ND‹R‹M‹ KLOZU

Sigortal› arac›n poliçe süresindeki hasar durumuna göre, bir sonraki poliçe döneminde
uygulanacak hasars›zl›k indirimi oranlar› afla¤›daki kurallar çerçevesinde belirlenir.
Hasars›zl›k Kademeleri ve ‹ndirim Oranlar›

Y›l sonundaki yenilemelerde poliçeye uygulanacak hasars›zl›k indirimi kademesi, söz
konusu poliçeye ait hasar adedi ve tutar›na ba¤l› olarak afla¤›daki tabloda belirtilen
flekilde tespit edilir.

Yukarıdaki tablo sigortacının bir hasar durumunda poliçeyi yenileyip yenilememe
hakkını ortadan kaldırmaz.

Toplam Hasar / Teminat oranı hesaplanırken, poliçenin düzenlendi¤i tarihte Türkiye
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri Birli¤i'nin araç de¤er listesinde (ADL) ilan
etmifl oldu¤u de¤er ve varsa ilave donan›m bedeli esas alınır. Poliçe süresi içinde
araç de¤iflikli¤i yapılması durumunda, en son eklenen aracın, eklendi¤i tarihteki
ADL'de yer alan de¤eri ve varsa ilave donan›m bedeli esas alınacaktır. ADL'de kaydı
bulunmayan araçlar için poliçe veya araç de¤iflikli¤i eki düzenlenirken sigortalının
beyanına istinaden belirlenmifl olan de¤er ve varsa ilave donan›m bedeli esas
alınacaktır.

Afla¤›daki klozlardan sadece poliçenin klozlar bölümünde belirtilmifl olanlar hüküm ifade eder.
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B‹RLEfi‹K KASKO S‹GORTA POL‹ÇES‹ KLOZLARI

‹ndirim ‹ndirim
Kademesi Oran›

BAfiLANGIÇ KADEMES‹ 0 0
1 % 30

HASARSIZLIK 2 % 40
KADEMELER‹ 3 % 50

4 % 60
5 % 65

 Toplam Hasar / Teminat Oranı ve Hasar Adedine Göre Yenilemede Uygulanacak Kademeler
Bulunulan Hasars›z %5'ten (dahil)  %5'ten (dahil) %5-%10 (dahil) %5-%10 (dahil)  %10'dan büyük %10'dan büyük ve
Kademe  ise küçük ve tek küçük ve birden fazla aral¤ında ve tek aralı¤ında ve birden ve tek hasar birden fazla 

hasar var ise hasar var ise hasar var ise fazla hasar var ise var ise hasar var ise

0 1 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0 0
3 4 2 1 1 0 0 0
4 5 3 2 2 1 1 0
5 5 4 3 3 2 2 1



Tam hasar (pert veya çalınma) durumunda hasarsızlık indirimi tamamen ortadan
kalkacaktır.

% 100 rüculu hasarlar, yenilemede uygulanacak hasarsızlık indirim kademesi saptanırken
dikkate alınmaz.

Kısmi rüculu hasarlarda uygulanacak hasarsızlık kademesi, ödenen hasar tutarından
rücu edilecek oran kadar düflülmesinden sonra kalan net hasar tutarı dikkate alınarak
yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir.
Cam Hasarlar›
Münhasıran araç cam hasarlarında, tamir adedine bakılmaksızın camın tamir edilmesi
halinde hasarsızlık indirimi etkilenmez.
Camın tamirinin mümkün olmaması ya da de¤ifltirilmesinin talep edilmesi durumunda,
anlaflmalı cam servisinde gerçeklefltirilecek 1 adet yerli/logosuz cam de¤iflimi
hasarsızlık indirimini etkilemez. Bu durumdaki 2. cam hasarı ilk hasar olarak de¤erlendirilir
ve tablodaki esaslara göre kademe de¤iflikli¤i gerçeklefltirilir. Sonraki kırılmalarda
ise hasarsızlık indirim hakkı ortadan kalkar.
fiirketimiz ile anlaflmalı cam servislerinin haricinde gerçeklefltirilen cam de¤iflimlerinde
%25 muafiyet uygulanır, muafiyet uygulanmaz ise cam hasarı ilk hasar olarak
de¤erlendirilir. Son model araçların, yetkili ve aynı zamanda flirketimizle anlaflmalı
olan bir serviste gerçeklefltirilen ilk cam hasarları hasarsızlık indirimini etkilemez.
‹htarlar :
• Hasarsızlık indirimi, araç sahiplerinin baflka sigorta flirketlerinde sigortalı bulundukları

sırada indirime esas olabilecek bir süre zarfında herhangi bir kasko hasarı tazminat
talebine konu olan bir hasar yapmadıklarını, TRAMER tarafından oluflturulan merkezi
hasarsızlık durum takip sisteminden on-line olarak yapılacak sorgulama sonucu
belgelendirmeleri durumunda uygulanır. Sigortalının, sisteme üye olmayan bir
sigorta flirketi aracılı¤ıyla poliçe düzenletmifl olması durumunda ise sigorta flirketinden
alınacak bir yazı ile belgelendirmeleri talep edilir. Hasarsız veya %100 rüculu
hasar durumlarında bir üst kademeden poliçe düzenlenir. Aksi hallerde hasarsızlık
indirimi verilmez.
Hasarsızlık indirimi, aynı kurallar çerçevesinde yabancı ülkelerde bulunulan süreler
içinde kazanılan indirimler için de geçerlidir.

• Araç sahibi aracını baflkasına devredip, aynı sigorta süresi içinde aynı araç türünde
baflka bir araç için yeni bir sigorta talep ederse, hasarsızlık indirim hakkı devam
eder.

• Finansal kiralamayı takiben mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde hasarsızlık indirimi
aynen devam eder.

• Kısa süreli poliçelerde bir önceki dönem poliçesinden hak etti¤i hasars›zl›k indirimi
kademesi uygulanır. Hasars›z geçen dönemin sonunda bir üst kademe yerine
mevcut kademe devam ettirilir. Herhangi bir hasar vukuunda yenilemede uygulanacak
kademe, hasars›zl›k indirimi tablosundaki kurallara göre belirlenir.

• Araç mülkiyetinin efller arasında devredilmesi durumunda hasarsızlık indirimi hakkı
devam eder.

• Bu klozda belirtilen istisnalar dıflında araçtaki her türlü aksam (ses cihazları vb.
dahil) hasarı yukarıdaki esaslara göre kademe de¤iflikli¤ine konu olur.

• Hasarsızlık indirimi hakkının devam edebilmesi için poliçelerin kesintisiz olarak
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devam etmesi esastır.

1.2. HASARSIZLIK ‹ND‹R‹M‹ ‘TEK HASAR’ KORUMA KLOZU
Sigortal› arac›n poliçe süresindeki hasar durumuna göre, bir sonraki poliçe döneminde
uygulanacak hasars›zl›k indirimi oran›, hasars›zl›k indirimi korumas› al›nd›¤›nda,
afla¤›daki kurallar çerçevesinde belirlenir.
Hasars›zl›k Kademeleri ve ‹ndirim Oranlar›

Y›l sonundaki yenilemelerde poliçeye uygulanacak hasars›zl›k indirimi kademesi, söz
konusu poliçeye ait hasar adedine ve tutar›na ba¤l› olarak afla¤›daki tabloda belirtilen
flekilde tespit edilir.

Yukarıdaki tablo sigortacının bir hasar durumunda poliçeyi yenileyip yenilememe
hakkını ortadan kaldırmaz.

Toplam Hasar / Teminat oranı hesaplanırken, poliçenin düzenlendi¤i tarihte Türkiye
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik fiirketleri Birli¤i'nin araç de¤er listesinde (ADL) ilan
etmifl oldu¤u de¤er ve varsa ilave donan›m bedeli esas alınır. Poliçe süresi içinde
araç de¤iflikli¤i yapılması durumunda, en son eklenen aracın, eklendi¤i tarihteki
ADL'de yer alan de¤eri ve varsa ilave donan›m bedeli esas alınacaktır. ADL'de kaydı
bulunmayan araçlar için poliçe veya araç de¤iflikli¤i eki düzenlenirken sigortalının
beyanına istinaden belirlenmifl olan de¤er ve varsa ilave donan›m bedeli esas
alınacaktır.

Tam hasar (pert veya çalınma) durumunda hasarsızlık indirimi tamamen ortadan
kalkacaktır.

% 100 rüculu hasarlar, yenilemede uygulanacak hasarsızlık indirim kademesi saptanırken
dikkate alınmaz.

Kısmi rüculu hasarlarda uygulanacak hasarsızlık kademesi, ödenen hasar tutarından
rücu edilecek oran kadar düflülmesinden sonra kalan net hasar tutarı dikkate alınarak
yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir.
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‹ndirim ‹ndirim
Kademesi Oran›

BAfiLANGIÇ KADEMES‹ 0 0
1 % 30

HASARSIZLIK 2 % 40
KADEMELER‹ 3 % 50

4 % 60
5 % 65

 Toplam Hasar / Teminat Oranı ve Hasar Adedine Göre Yenilemede Uygulanacak Kademeler
Bulunulan Hasars›z Tek  %5'ten (dahil) %5-%10 (dahil) %5-%10 (dahil)  %10'dan büyük %10'dan büyük ve
Kademe  ise hasar var ise küçük ve birden fazla aral¤ında ve iki aralı¤ında ve ikiden ve iki hasar ikiden fazla 

hasar var ise hasar var ise fazla hasar var ise var ise hasar var ise

1 2 1 0 0 0 0 0
2 3 2 1 0 0 0 0
3 4 3 2 1 0 0 0
4 5 4 3 2 1 1 0
5 5 5 4 3 2 2 1



1.3 . SES C‹HAZLARI KLOZU
Poliçe ile teminat kapsamına alınmıfl, ancak soru formu ve/veya poliçede tip, model
bilgileri bulunmayan, araca sonradan monte edilmifl ses cihazlarında bir hasar
meydana geldi¤inde, hasar ödemesinde ilgili markanın piyasadaki en düflük model
de¤eri esas alınır.
Poliçe süresi içerisinde en fazla 3 hasar ödemesinin gerçekleflmesi halinde ses
cihazlarına ait (orjinal, sonradan monte) tüm teminatlar sona erer ve poliçe süresi
bitimine kadar teminat verilmez.
Ses cihazları hasarları, hasarsızlık kademelerini hasarsızlık indirimi klozunda belirtilen
esaslara göre etkiler.

• Radyo-teyp, kolon, anfi, equalizer, CD çalar vb cihazlar Ses Cihazları olarak
kabul edilir.

1.4. ENFLASYONDAN KORUNMA KLOZU

Enflasyondan Korunma Klozu, iki bölümden oluflmaktadır. Afla¤ıda belirtilen kısım,
düzenlenen Kasko ve Birleflik Kasko Sigortası poliçeleri için geçerlidir.
Poliçede belirtilen araç ile araca ilave edilen de¤erler, poliçe bafllangıç tarihi ile
hasar tarihi arasında geçen sürede gerçekleflen TÜFE ve ÜFE artıfl oranlarının
ortalamasının % 25 fazlasına kadar, hasar tarihindeki piyasa de¤erini geçmemek
kaydıyla otomatik olarak koruma altındadır.

Afla¤ıdaki kısım ise sadece Birleflik Kasko Sigorta Poliçesi Klozları için geçerlidir.

Sigorta edilen araç (poliçede belirtilmek kaydıyla aracın orijinalinde olmayan radyo-
teyp, taflınan emtia ve benzeri ek teminatlar dahil) muhtemel oto fiyat artıflları göz
önünde bulundurularak poliçenin tâbi oldu¤u genel flartlar çerçevesinde poliçede
yazılı tanım dahilinde enflasyona karflı koruma altına alınmaktadır. Ancak, sigortacının
sorumlulu¤u hiç bir zaman söz konusu kıymetlerin hasar tarihindeki piyasa de¤erinden
fazla olamaz.

1.5. TEM‹NAT L‹M‹T‹N‹N DEVAMLILI⁄I KLOZU
Bu poliçe ile sigortası temin edilmifl araçta meydana gelebilecek kısmi hasarlarda
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel fiartları'nın B.4.1 maddesi hükmü hilafına,
poliçede belirtilen kasko kapsamındaki de¤erlerle ilgili sigorta bedelinin (taflınan
emtiada meydana gelecek hasar ve kayıplar hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmifl
kabul edilmeyece¤i ve herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçenin aynı sigorta
bedeli üzerinden devam edece¤i kabul edilmifltir.
Hususi otomobillere düzenlenen poliçelerde sa¤lanan Araçta Bulunan Kiflisel Eflyalar
teminatı da bu kloz hükümleri kapsamına alınmıfltır. Ses cihazlarına iliflkin uygulamalar
Ses Cihazları Klozu'nda açıklanmıfltır.

1.6. ESK‹S‹ YER‹NE YEN‹S‹ KLOZU

‹lk tescili sigortalı adına yapılmıfl ve tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde flirketimize
kasko sigortası düzenletilmifl, model yılı poliçe düzenleme yılına eflit veya poliçe
düzenleme yılından bir fazla olan '0 (sıfır) km' araçların ilk bir yıllık sigorta süresi
içerisinde çalınmaları veya tam hasara u¤ramaları halinde, Kara Araçları Kasko
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Sigortası Genel fiartları'nın B.3.3.2.2. ve B.3.3.2.4 hilafına tazminat, aynı marka,
model ve model yılında, yoksa bir üst model yılında '0 (sıfır) km' aracın anahtar teslim
satıfl fiyatı üzerinden ödenecektir.

Sigortalı aracın marka-modelinin birebir aynısının üretiminin veya herhangi bir nedenle
satısının yapılmıyor olması durumunda veya bir üst model yılındaki aracın teknik
özelliklerinin, aracın yapısallı¤ını belirgin bir flekilde de¤ifltirmifl olması durumunda
fatura bedelinden az olmamak kofluluyla sigortalı aracın 2. el piyasa de¤eri ödenir.

Poliçede belirtilen sigortalı aracın, gelir elde etmek üzere kısa/uzun süreli araç
kiralama hizmetlerinde, taksi/dolmufl ya da korsan taksi olarak tabir edilen taflımacılıkta,
e¤itim aracı olarak sürücü kurslarında veya yetkili servis test aracı vb. olarak kullanılması
halinde bu kloz hükümleri geçerli de¤ildir.

Araçta, standardının dıflında yer alan, fabrika çıkısında veya sonradan ilave edilmifl
donanım ve aksesuarlar için hasar tarihindeki 2. el piyasa de¤eri ödenir. Ayrıca,
yetkili satıcılardan satın alınmamıfl '0 (sıfır) km' araçlar da bu kloz kapsamında olmayıp
bu araçların ilk bir yıllık sigorta süresi içerisinde çalınmaları veya tam hasara u¤ramaları
halinde tazminat, 2. el piyasa de¤eri dikkate alınarak ödenecektir.

Araç üzerinde hak kısıtlayıcı tedbir, haciz vb. bulunması halinde, bu tedbirlerin riziko
gerçekleflti¤i tarihten itibaren 1 ay içinde kaldırılmaması durumunda kloz hükümleri
geçersiz olacaktır. Araç üzerinde rehinli alacaklı kisi/kurum bulunması halinde "rehinli
alacaklı klozu"nda belirtilen koflullar çerçevesinde ifllem yapılacaktır.

1.7. KIYMET KAZANMA TENZ‹L‹ ‹ST‹SNASI KLOZU
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel fiartları'nın B.3.3.2.3 maddesi üçüncü paragrafı
hükmü hilafına kasko sigortası temin edilmifl aracın maruz kalabilece¤i poliçe teminatına
giren herhangi bir hasar sonucunda tespit olunacak hasar tutarından, onarım sonucu
araçta meydana gelen kıymet artıflı düflülmeksizin tazminat aynen sigortalıya ödenir.

1.8. ARAÇTA BULUNAN K‹fi‹SEL EfiYALAR KLOZU
Sigortası temin edilen araçta bulunabilecek olan sigortalıya veya aile efradına ait
kiflisel eflyaların, aracın Kasko Sigortası teminat kapsamı dahilinde maruz kalabilece¤i
zarar veya ziya, afla¤ıda açıklanan koflullar dahilinde (araçtan çalınma veya araç
ile birlikte çalınma halleri de dahil olmak üzere) poliçede belirtilen limit üzerinden bu
kloz hükümleri çerçevesinde teminata dahil edilmifltir.
Araçta bulunan kiflisel eflyalar teminatı, sigortalıların günlük yaflamlarında yanlarında
bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eflyalar için geçerli bir teminattır. Kiflisel
eflyalarda meydana gelen zarar veya ziya sigortalı araçta teminata dahil di¤er bir
hasara sebebiyet veren bir olay sonucunda ve beraber, aynı anda meydana gelmedikçe
teminata dahil de¤ildir. Bu nedenle kiflisel eflyaların araçtan çalınması sebebiyle
do¤acak maddi zararlar, çalınmanın araçta hasara yönelik bir emare bırakmaması
durumunda teminat kapsamı dıflındadır. Hasar durumunda, kiflisel eflyanın ikinci el
piyasa de¤eri ödenir.
Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep
telefonu, taflınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik
cihazlar teminata dahil de¤ildir.
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1.9. MUAF‹YET KLOZU
Muafiyetli olarak düzenlenen poliçelerde, meydana gelebilecek herhangi bir kasko
hasarında, poliçede yazılı muafiyet tutarı, tespit olunan hasar tazminatından düflülür.
Ancak, poliçe özel flartlarında aksine hüküm yoksa, münhasıran araç cam hasarlarında
muafiyet indirimi dikkate alınmaz.
Yurtdıflı kasko teminatı hariç di¤er ek sözleflme maddeleri ve ek teminat (kiflisel eflya
ve taflınan emtia) hasarları için bu muafiyet uygulanmaz.

1.10. RÜCULU HASAR KLOZU
Poliçe ile sa¤lanan kasko teminatı ile ilgili olarak,

a. Poliçede muafiyet uygulaması olması halinde :
Poliçe ve ekli belgelerdeki di¤er hükümler geçerli kalmak kaydıyla, Muafiyet Klozu
hükümleri çerçevesinde, muafiyetli düzenlenmifl poliçelerde hasar tutarından;
- % 100 rüculu durumlarda muafiyet kesintisi yapılmaksızın,
- % 75 rüculu durumlarda muafiyetin % 25’i kadar kesinti yapılarak,
- di¤er durumlarda ise muafiyetin tamamı kadar kesinti yapılarak,

b. Poliçede özel indirim uygulaması olması halinde :
Özel ‹ndirimler Klozu hükümleri çerçevesinde, hasar anında ehliyet, sürücü belirlemesi,
vs. özel indirim flartlarının ihlalinin ortaya çıkması durumunda hasar tutarından;
- % 100 rüculu durumlarda kesinti yapılmaksızın,
- % 75 rüculu durumlarda toplam kesinti tutarının % 25’i kadar kesinti yapılarak,
- di¤er durumlarda ise özel ‹ndirimler Klozu hükümleri çerçevesinde hesaplanacak
toplam kesinti uygulanarak,

kasko hasar ödemesi yapılacaktır.

1.11. KULLANIM GEL‹R KAYBI KLOZU

Sigortacı bu kloz ile poliçede detayları yazılı aracın poliçe teminatına giren herhangi
bir kasko hasarı sebebiyle sigortalının u¤rayaca¤ı kullanım ve gelir kaybını veya
alternatif ulaflım masraflarını afla¤ıda belirtilen koflullar ile temin eder.

Sigortacının azami sorumlulu¤u poliçede belirtilen;

- Beher gün,

- Beher olay,

- Yıllık ödenecek azami tazminat,

limitleri ile sınırlıdır.

Özel Koflullar :

1. Sigortacının tazminat yükümlülü¤ü, aracın kazaya u¤radı¤ı tarihi takip eden tamirat
süresi içinde 10 gün ile sınırlıdır. Sigortacı tarafından, ücretsiz olarak sigortalının
kullanımına ikame araç tahsis edilmesi durumunda, araç tahsis süresi kullanım kaybına
konu olan 10 günlük süreden düflülür. Sigortacı tarafından ikame araç tahsisi yapılan
tam hasara u¤ramıfl araçlar bakımından, ikame araç temini sırasında kullanım kaybına
iliflkin talep söz konusu olmayacaktır.
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2. Aracın tamir süresinin tespiti, araç üzerindeki hasarın tespiti için görevlendirilmifl sigorta
eksperi ve tamiratı gerçeklefltirecek olan tamirci tarafından karflılıklı mutabakatla yapılır.

3. Yurtdıflında meydana gelecek hasarlar kapsam dıflıdır.

4. Yedek parçanın temin edilememesinden kaynaklanan gecikmeler bu kloz ile verilen
tazminatın hesabında dikkate alınmaz.

5. Muafiyetli kasko tarife fiyatlarıyla düzenlenmifl olan poliçelerde, kullanım ve gelir
kaybı tazminatlarından herhangi bir indirim yapılmaz.

1.12. YURTDIfiI TEM‹NATI KLOZU
Sigortalı aracın yurtdıflı teminatı süresi içinde, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel
fiartları’nın A.2 maddesi hükmü hilafına, yabancı ülkelerde;

- Çalınması (Bulgaristan’da hırsızlık veya hırsızlı¤a teflebbüs sonucunda oluflabilecek
hasarların %20’si sigortalı üzerinde kalmak flartı ile müflterek sigorta esasına göre
teminat verilmifltir),

- Yanması,

- Hasara u¤raması
sigorta teminatı içine alınmıfltır.
Hasar vukuunda yerel yetkililere zabıt tutturulması ve hasarın tesbiti için ekspertiz
yaptırılması gereklidir. Tanzim olunan ekspertiz raporunun ve tamir masraflarına ait
orijinal faturaların mahalli Konsoloslu¤umuz veya resmi makamlar tarafından tasdik
edilece¤i ve hasar bedelinin, hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satıfl Kuru
üzerinden, Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenece¤i taraflar arasında kararlafltırılmıfltır.
Yurtdıflı teminatı alınmıfl olmak kaydı ile poliçede verilmifl ek sözleflme maddeleri
(Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Terör, Deprem, Toprak Kayması, Fırtına, Dolu, Yıldırım,
Yanarda¤ Püskürmesi, Sel / Su Baskını) yurtdıflında geçerlidir. Ek sözleflme maddelerinden
Kullanım Gelir Kaybı Teminatı ise yurtdıflında meydana gelen hasarlarda geçersizdir.

Irak ve Suriye’de meydana gelecek hasarlar afla¤ıdaki flartlarla teminata dahildir:

• Hırsızlık rizikosu teminat dısı olup yanma hasarlarında sigorta bedelinin %25’i,
diger hasarlarda sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

• Kasko Sigortası Genel Sartları’nın A.4. maddesinde düzenlenen, “Ek Sözlesme
ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar”dan “Grev, Iokavt, kargasalık
ile halk hareketleri”, “terör”, “kullanım ve gelir kaybı tazminatları” poliçede verilmis
olsa dahi sigortalı araç yurtdısında bulundugu sırada geçersiz olacaktır.

• Taflınan emtiada meydana gelen zararlara karflı poliçede teminat verilmis olsa
dahi sigortalı araç yurtdısında bulundugu sırada geçersiz olacaktır.

Afganistan’da meydana gelecek tüm hasarlar teminat harici bırakılmıfltır.

1.13. REH‹NL‹ ALACAKLI KLOZU
Bu sigorta poliçesi, poliçede yazılı primin ödenmifl olması flartı ile poliçede rehinli
alacaklı sıfatıyla yer alan kurumun/flahsın yazılı muvafakatı olmaksızın iptal edilemez.
Ancak meydana gelen bir hasarda sigortacının Kara Araçları Kasko Sigortası Genel
fiartları’nın B.4.2 maddesi çerçevesinde iptal hakkı bu madde ile kaldırılmamıfltır.
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Bu poliçe teminatına dahil bir tam hasarın meydana gelmesi halinde, tazminat sigortalı
malike ancak rehinli alacaklının yazılı muvafakatı ile ödenebilir. Bir kısmi kasko
hasarının meydana gelmesi halinde ise, onarımın tamamlanmıfl olması flartıyla rehinli
alacaklı kifli/kurumların muvafakatı aranmaksızın tazminat anlaflmalı servis istasyonuna
ya da sigortalı malike do¤rudan ödenir. Kısmi hasarlarda onarımın gerçeklefltirilmemifl
olması halinde tazminat rehinli alacaklı kifli/kurumların muvafakatı alınarak sigortalı
malike ödenir.

1.14. YÜK TAfiIMAYA MAHSUS ARAÇLARDA TAfiINAN EMT‹A KLOZU
Sigorta ettirilen araçta taflınan, sigortalıya ait, poliçede cinsi belirtilmifl emtianın,
aracın u¤rayaca¤ı, kasko sigortası teminat kapsamında gerçekleflen hasarlar sonucunda
maruz kalaca¤ı ziya ve hasarlar, poliçede belirtilen bedel üzerinden teminata dahil
edilmifltir.
Ancak, emtiada meydana gelen ziya ve hasarlar, sigortalı araçta teminata dahil di¤er
hasarlara sebebiyet veren bir kaza sonucunda ve beraber aynı anda meydana
gelmedikçe teminata dahil de¤ildir. Bu nedenle, taflınan emtianın araçtan ba¤ımsız
olarak kısmen veya tamamen çalınması sebebiyle do¤acak maddi zararlar sigorta
kapsamı dıflındadır.
Söz konusu emtiada meydana gelebilecek hasarlarda, poliçedeki sigorta bedelinin
hasar tarihindeki sigorta de¤erine oranı çerçevesinde eksik sigorta uygulanır.

1.15. ARAÇ ANAHTARININ ELE GEÇ‹R‹LMES‹ NEDEN‹YLE ARACIN ÇALINMASI KLOZU

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel fiartları’nın A.4.11 bendine istinaden, sigorta
ettirenle afla¤ıdaki hususta ek sözleflme yapılmıfltır.
a. Araç anahtarlarının ele geçirilmek suretiyle çalınması veya çalınmaya teflebbüs

edilmesi,
b. Aracın dolandırıcılık yoluyla çalınması ve/veya araç anahtarının dolandırıcılık

yoluyla ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teflebbüs edilmesi,
c. Belge karflılı¤ında otopark, servis/tamirhane, oto yıkama vb. iflletmelere bakım,

onarım, gözetim amacıyla bırakılan araçların ilgili iflletmeden çalınması veya
çalınmaya teflebbüs edilmesi (bu durumun taraflarca karflılıklı kabulü flarttır)
sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.
Anahtarın araç üzerinde unutuldu¤u veya bırakıldı¤ı sırada gerçekleflen araç
çalınmaları ile yukarıda “c” fıkrasında belirtilen haller dıflında araç anahtarının/aracın
kendi iradesiyle 3. flahıslara teslim edilmesi ve araç anahtarını/aracı teslim alan
3.flahıslar tarafından aracın emniyeti suiistimal yoluyla çalınması teminat kapsamı
dıflındadır.

1.16. K‹L‹T MEKAN‹ZMASININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ KLOZU
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel fiartları’nın A.4.12 bendine istinaden, sigorta
ettirenle afla¤ıdaki hususta ek sözleflme yapılmıfltır.
Araç anahtarının, “Araç Anahtarının Ele Geçirilmesi Nedeniyle Aracın Çalınması
Klozu”nda belirtilen flekillerde ele geçirilmesinden dolayı aracın kilit mekanizmasının
de¤ifltirilmesi nedeniyle u¤ranılan zararlar teminata dahil edilmifltir. Ayrıca sigortalı
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aracın anahtarının kaybolması nedeniyle kilit mekanizmasının de¤ifltirilmesi (alarm
veya immobilizerın yeniden kodlanması), anahtarın yenilenmesi poliçede belirtilen
olay baflı ve yıllık azami limit dahilinde teminat altındadır.
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2. FERD‹ KAZA S‹GORTASI KLOZLARI
2.1 MOTORLU KARA TAfiITLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULAR ‹LE SÜRÜCÜ VE

MUAV‹NLER‹N FERD‹ KAZA S‹GORTASI KLOZU
Bu sigorta, motorlu kara taflıtlarıyla seyahat eden ve poliçede sayıları belirtilmifl
bulunan yolcular ile sürücü ve yardımcılarının, araç gerek hareket halinde, gerekse
park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana
gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık hali ile tedavi masraflarını,
poliçede yazılı limitlere kadar Ferdi Kaza Sigortası Genel fiartları çerçevesinde temin
eder.
Poliçede tedavi masrafları teminatının sa¤lanmıfl olması halinde ilgili teminat, araçların
kullanım özelliklerine göre kanunen düzenletmekle yükümlü oldukları Karayolları Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taflımacılı¤ı Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortası ile ayrıca mevcut ise ‹htiyari Mali Sorumluluk Sigortası teminatları
üzerinde veya kapsamı dıflında kalan zararları temin etmek üzere geçerli olacaktır.

2.2 FERD‹ KAZA S‹GORTASI DEPREM TEM‹NATI KLOZU
Ferdi Kaza Sigortası Genel fiartları’nın 6. maddesinin F fıkrası hükmü çerçevesinde,
deprem sonucu ortaya çıkabilecek haller de, poliçede belirtilen teminat kapsamı
çerçevesinde teminata dahildir.

3. ‹HT‹YAR‹ MAL‹ SORUMLULUK S‹GORTASI KLOZLARI
3.1 ARTAN MAL‹ SORUMLULUK MANEV‹ TAZM‹NAT KLOZU

Motorlu Kara Taflıtları ‹htiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel fiartları’nın 3.maddesi
de¤iflmifltir. Bu de¤ifliklik çerçevesinde manevi tazminata iliflkin talepler teminata dahil
edilmifltir.

4. HUKUKSAL KORUMA S‹GORTASI KLOZLARI
4.1 TEM‹NAT KAPSAMI KLOZU

Bu poliçe/poliçe eki ile iliflik Hukuksal Koruma Sigortası genel flartlarında tanımı
yapılan A-2.1 Motorlu Araca Ba¤lı Hukuksal Koruma ve A-2.2 Sürücü Hukuksal
Koruması teminatları verilmifltir.

4.2 AVUKATLIK ÜCRET‹ KLOZU

Bu ücret, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, ifl ve ifllemlerin karflılı¤ıdır.

Bir uyuflmazlık halinde bir tek avukatın vekalet ücreti avukatlık ücret sözleflmesinin
düzenlendi¤i tarihte yürürlükte bulunan “avukatlık asgari ücret tarifesi” esas olmak
üzere poliçede yazılı olay baflına azami teminat limitine kadar karflılanır.

Avukatlık ücreti, avukata verilen vekaletnamenin noter ücretini, avukatın yol, konaklama
ve iletiflim giderlerini kapsamaz.

Avukatlık ücreti, % 25‘i peflin, bakiye % 75’i ise, kesinleflen mahkeme kararının,
mahkemeden onaylı bir nüshasının sigorta flirketine gönderilmesi üzerine, serbest
meslek makbuzu karflılı¤ında ödenir.
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4.3 BAfiARI fiANSI DE⁄ERLEND‹RME KLOZU
Sigorta teminatına giren ve sigortacının sorumlulu¤unu do¤uran uyuflmazlıkların bafları
flansı her bir davada ve her bir davanın her aflamasında ayrı ayrı de¤erlendirilir.

4.4 MUAF‹YET KLOZU
50 TL’nin altındaki uyuflmazlıklarda sigortacı koruma sa¤lamaz. Bu tutarın üzerindeki
uyuflmazlıklarda, sigorta teminatına giren her bir olay için, yasal giderler üzerinden
% 10 muafiyet uygulanır.

4.5 KEFALET (TEM‹NATLA SALIVERME) AKÇES‹ KLOZU
Sigortalı, aleyhine açılan ve bu sigorta sözleflmesine giren bir ceza davasında tüm
duruflmalara katılaca¤ını, üzerine düflen yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirece¤ini,
aksi halde, sigortacının mahkeme veznesine yatırdı¤ı kefalet akçesinin hazineye irat
kaydedilmesi durumunda, bu tutarı banka reeskont faizi ile birlikte sigorta flirketine
15 gün içinde geri ödeyece¤ini ve bu riske karflı muteber bir kefil gösterece¤ini
peflinen kabul ve taahhüt eder.

4.6 AfiKIN G‹DER KLOZU
Sigorta teminatına dahil bir uyuflmazlık halinde sigortalının elde edece¤i yarar daha
fazla giderle karflılanacaksa veya alaca¤ın tahsil olana¤ı yoksa sigortacı koruma
sa¤lamaz.
Sigortalı bunu peflinen kabul etmekle birlikte hakeme baflvurma hakkı saklıdır.

5. YURT‹Ç‹ TAfiIYICI SORUMLULU⁄U KLOZU
Sigorta ettirilen araçta bulunan ve sigortalının 3. flahıslar ile yaptı¤ı hukuken geçerli bir
taflıma anlaflması çerçevesinde (taflıma sözleflmesi, navlun faturası, sevk irsaliyesi, v.b.),
sadece Türkiye sınırları dahilinde taflımakta oldu¤u 3. flahıslara ait ticari emtianın, aracın
u¤rayaca¤ı kasko hasarları sonucunda maruz kalaca¤ı ziya ve hasarlar nedeniyle emtianın
sahibi olan 3. flahıslardan sigortalıya gelebilecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen
azami sorumluluk limiti üzerinden teminata dahil edilmifltir.
Ancak bu teminat sadece, emtiada meydana gelen ziya ve hasarların, sigortalı araçta
teminata giren di¤er hasarlara neden olan bir kaza sonucunda, beraber ve aynı anda
meydana gelmifl olması halinde geçerlidir. Bu nedenle, taflınan emtianın araçtan ba¤ımsız
olarak kısmen veya tamamen hasarlanması ve/veya çalınması nedeniyle do¤abilecek
tazminat talepleri bu sigorta kapsamının dıflındadır. Olayın poliçe ile verilen kasko teminatı
kapsamında olması flartıyla, emtianın araçla birlikte tamamen çalınması nedeniyle sigortalıya
düflebilecek sorumluluktan kaynaklanan tazminat talepleri, poliçede belirtilen azami sorumluluk
limitini aflmamak flartıyla aracın piyasa rayiç bedeli ile sınırlandırılmıfltır.
Bir ya da birkaç tazminat hakkı sahibi olup olmadı¤ına ve/veya teminata giren bir ya da
birkaç hasarın bir ya da birkaç kerede ödenip ödenmedi¤ine bakılmaksızın, bu teminat
kapsamında ve bu poliçe döneminde ödenebilecek azami tutar poliçede belirtilen azami
sorumluluk limiti ile sınırlıdır.
Bu teminat, “Yük Taflımaya Mahsus Araçlarda Taflınan Emtia Klozu” çerçevesinde kasko
sigortası ile sa¤lanan taflınan emtia teminatından hariç olarak ek prim karflılı¤ı poliçeye
eklenmifl olması halinde hüküm ifade eder.
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GENEL ‹HTAR :

Sigortacının, dönem içinde yürürlü¤e koyabilece¤i yeni hükümlerden kaynaklanacak de¤ifliklikleri
poliçe yenilemelerinde, yukarıdaki klozlar hükmü hilafına yenileme poliçelerine uygulama hakkı
saklıdır.
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