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MOTORLU KARA TAfiIT ARAÇLARI B‹RLEfi‹K KASKO S‹GORTASI B‹LG‹LEND‹RME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap›lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel
bilgi vermek amac›yla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan Sigorta Sözleflmelerinde Bilgilendirmeye ‹liflkin Yönetmeli¤e
istinaden haz›rlanm›flt›r.

A. S‹GORTACIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
1. Sözleflmeye arac›l›k eden sigorta acentesinin;

Ticaret Ünvan› :
Adresi :
Tel & Faks no. :

2. Teminat› veren sigortac›n›n;
Ticaret Ünvan› : Anadolu Anonim Türk Sigorta fiirketi
Adresi : Büyükdere Cad. ‹fl Kuleleri Kule 2 34330 4.Levent/‹STANBUL
Tel & Faks no. : (212) 350 0 350; faks: (212) 350 0 355

B. UYARILAR
1. Bu poliçe Motorlu Kara Tafl›t Araçlar› Kasko Sigortas›, Artan Mali Sorumluluk Sigortas›, Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, Hukuksal Koruma

Sigortas› ve Yurtiçi Tafl›y›c› Sorumlulu¤u Sigortas› Genel fiartlar›n› kapsamaktad›r. Sigorta hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi almak için, talep
halinde sigortac› taraf›ndan verilecek bu branfllara ait Genel fiartlar›, klozlar› ve poliçede yaz›l› hususlar› dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin tamam›n›n veya taksitle yap›lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildi¤i an ödenmesi gerekir. Primin
ödenmemesi durumunda, aksi kararlaflt›r›lmad›kça, sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz

3. ‹leride do¤abilecek birtak›m ihtilaflar› önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin veya taksitle) ödeme belgesi almay› unutmay›n›z.
4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaflt›r›ld›¤› hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim

taksitinin zaman›nda ödenmemesi durumunda ihtar olmaks›z›n sözleflme sona erer.
5. Sözleflmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün say›s›

üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün say›s› hesap edilerek
sigortac›ya ödenir. Sigortal›n›n fesih önerisinin sigortac› taraf›ndan kabulü ile sözleflmenin feshedilmesi halinde ise prim iadesinde gün
esas› yerine poliçede öngörülen k›sa dönem esas› gibi baflka bir esas uygulanabilir .

6. Sözleflmenin kurulmas› s›ras›nda, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleflmesi durumunda sigortac›ya eksik veya yanl›fl bilgi vermekten
kaç›n›n›z. Poliçeniz düzenlendi¤inde üzerinde yaz›l› olan indirimleri kontrol ediniz. Poliçenizin eksik veya yanl›fl bilgi ile düzenlenmesi
halinde tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat› eksik alma veya alamama hâlleri ortaya ç›kabilir.

C. GENEL B‹LG‹LER
1. Bu ürün Kasko Sigortas›, Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, Artan Mali Sorumluluk Sigortas›, Hukuksal Koruma Sigortas› ve Yurtiçi Tafl›y›c›

Sorumluluk Sigortas› ürünlerinin teminatlar›n› kapsamaktad›r.
Kasko Sigortas› ile
a. Arac›n karayolunda kullan›labilen motorlu, motorsuz tafl›tlarla müsademesi,
b. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal›n›n veya arac› kullanan›n iradesi d›fl›nda araca ani ve harici etkiler neticesinde

sabit veya hareketli bir cismin çarpmas› veya arac›n böyle bir cisme çarpmas›, devrilmesi, düflmesi, yuvarlanmas› gibi kazalar,
c. Üçüncü kiflilerin kötü niyet veya muziplikle yapt›klar› hareketler,
d. Arac›n yanmas›,
e. Arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teflebbüs edilmesi
Koltuk Ferdi Kaza Sigortas› ile araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, arac›n bak›m› yap›l›rken veya araca inilip binilirken
meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcular›n; isim belirtilmeden arac›n sürücüsünün ve varsa muavinin; ölüm,
sürekli sakatl›k ve tedavi masraflar›n› yurtiçi ve yurtd›fl›nda temin eder.
Artan Mali Sorumluluk Sigortas› ile, bu poliçede gösterilen arac›n kullan›lmas›ndan do¤an ve Karayollar› Trafik Kanununa ve Genel
Hükümlerine göre arac›n iflletene ait olan hukuki sorumlulu¤u ve bu poliçe teminat kapsam›nda olmak flart›yla Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortas› hadlerinin üzerinde kalan k›sm›n›, poliçede yaz›l› teminatlar dahilinde temin eder.
Hukuksal Koruma Sigortas› ile sigortac›; sigortal›n›n taraf oldu¤u ve motorlu araca ba¤l› olarak ve sürücü için bu sözleflmeyle saptanan
konular kapsam›ndaki sözleflmeler ya da mevzuattan do¤an hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuflmazl›klar›n, sulh yahut
ilgili yarg›lama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal ç›karlar›n›n korunmas› için yap›lmas› gereken gider ve di¤er edimleri üstlenir.
Yurtiçi Tafl›y›c› Sorumluluk Sigortas›, Sigorta ettirilen araçta bulunan ve sigortal›n›n 3. flah›slar ile yapt›¤› hukuken geçerli bir tafl›ma
anlaflmas› çerçevesinde (tafl›ma sözleflmesi, navlun faturas›, sevk irsaliyesi v.b.) tafl›makta oldu¤u 3.flah›slara ait ticari emtian›n, arac›n
u¤rayaca¤› tam kasko hasarlar› sonucunda maruz kalaca¤› ziya ve hasarlar nedeniyle emtian›n sahibi olan 3. flah›slardan sigortal›ya
gelebilecek tazminat talepleri teminat alt›na al›n›r.

2. Taraflar›n, sigorta genel flartlar›na ek olarak, kanuna, ahlaka ayk›r› bulunmamak ve sigortal› aleyhine olmamak üzere özel flart
kararlaflt›rabilme hakk› vard›r.

3. Poliçe ile verilen teminatlar d›fl›nda, afla¤›da yaz›l› olan riziko / zarar veya k›ymetler, ilave primle ek sözleflme ile teminat kapsam›na
dahil edilebilir.
Türkiye s›n›rlar› d›fl›nda meydana gelen zararlar, grev, Lokavt, kargaflal›k ile halk hareketleri, deprem veya yanarda¤ püskürmesi, sel
ve su bask›n›, tafl›tta sigara benzeri maddelerin temas› ile meydana gelen yang›n d›fl›ndaki zararlar, yetkili olmayan kiflilere çektirilen
araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen tafl›tlara gelen zararlar, tafl›t›n sigorta kapsam›na giren k›smi
bir zarara u¤ramas› nedeni ile kullan›m ve gelir kayb›ndan do¤an zararlar, tafl›t›n kurallara uygun bir flekilde yasal olarak tafl›nmas›na



izin verilen patlay›c›, parlay›c› ve yak›c› maddeler tafl›nmas› nedeniyle u¤rayaca¤› zararlar, tafl›t›n iddia ve yar›fllara kat›lmas› sonucu
ile bunlara haz›rl›k denemeleri s›ras›nda meydana gelen zararlar ve tafl›t anahtar›n›n ek sözleflmede belirtilen haller sonucunda ele
geçirilmesi suretiyle arac›n çal›nmas› ve çal›nmaya teflebbüsü sonucu meydana gelecek hasarlar.

4. Teminat d›fl› hâller için Motorlu Kara Tafl›t Araçlar› Kasko Sigortas›, Artan Mali Sorumluluk Sigortas›, Koltuk Ferdi Kaza Sigortas›, Hukuksal
Koruma Sigortas› ve Yurtiçi Tafl›y›c› Sorumlulu¤u Sigortas› Genel fiartlar›na ve poliçe özel flartlar›na bak›n›z.

D. R‹Z‹KONUN GERÇEKLEfiMES‹
1.Tazminat baflvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliflkin listeyi, poliçenin haz›rlanmas›n› müteakip sigortac›n›zdan isteyebilir ya da

flirketimiz web sitesinden “Hasar Bildirim Bilgileri” linkinden temin edebilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleflmesi durumunda befl iflgünü içinde Anadolu Sigorta Hasar Bildirim Hatt› 444 0 350 numaral› telefondan baflvuruda

bulununuz.
3. Bildirim esnas›nda, sigortac› taraf›ndan verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleflmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortac›ya aittir.

E. TAZM‹NAT
1. Sözleflmenin kurulmas› s›ras›nda sigorta bedelinin sigorta de¤erine eflit olmas›na dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yaz›l› olan ve

rizikonun gerçekleflmesi hâlinde sigortac›n›n ödemeyi taahhüt etti¤i teminat›n azami tutar›d›r. Sigorta de¤eri ise, sigorta edilen k›ymetin
gerçek de¤eridir.

2. Sigorta de¤eri, rizikonun gerçekleflti¤i andaki rayiç de¤er esas al›narak belirlenir.
3. Araç de¤er listesinin araç de¤erinin tespitinde rehber olarak kullan›lmas› ve hasar durumunda eksik veya aflk›n sigorta oluflmamas› için

poliçesi düzenlenecek arac›n gerçek de¤erinin günün koflullar›na göre ayarlanmas› esast›r.
4. Sigorta bedelinin, gerçek (rayiç) de¤erden yüksek olmas› hâlinde, aflk›n sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize

karfl›n, poliçede yaz›l› sigorta bedeli üzerinden prim ödemifl olsan›z dahi sigortac›n›n azami sorumlulu¤u gerçek (rayiç) de¤er ile s›n›rl›d›r.
Ancak, sigortac›dan, sigorta de¤erini aflan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.

5. Sözleflmenin kurulmas› s›ras›nda, sigorta bedelinin, rayiç (gerçek) de¤erden düflük oldu¤unun tespit edilmesi hâlinde eksik sigorta söz
konusu olur. Bu durumda sigortac›, oransal olarak daha az tazminat öder.

6. Sigorta ettiren/sigortalı veya sigorta sözleflmesinden menfaat sa¤layan kiflilerin eksper atama hakkı bulunup bu yönde taleplerinin olması
halinde atama kendileri tarafından Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nezdinde teflkil edilen “Eksper Atama ve Takip Sistemi” üzerinden
yapılabilir. Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleflmesinden menfaat sa¤layan kiflilerin bu sistem dıflındaki eksper atama talepleri
degerlendirilmez.
Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleflmesinden menfaat sa¤layan kifliler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta
ettiren veya sigorta sözleflmesinden menfaat sa¤layan kifli tarafından ödenir.
Sigorta flirketinin ayrıca eksper atama hakkı saklı olup eksper atama hakkını kullanıp kullanmayaca¤ını “Eksper Atama ve Takip Sistemi”
üzerinden bildirir.

7. Rizikonun gerçekleflmesi halinde, sigortal›;
- sigortac›n›n onay›n› almadan hasara u¤rayan fley veya hasar yerinde de¤ifliklik/tamirat yapmamal›d›r.
- en geç 5 ifl günü içinde hasara sebep olan kaza veya olay›n yerini, zaman›n›, meydana gelifl fleklini ve yol açt›¤› genel sonuçlar›

sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortal›n›n bu yükümlülüklerine ayk›r› hareket etmesi halinde, kanun ve genel flartlar uyar›nca sigortac›n›n ödeme yükümlülü¤ü tamamen
veya k›smen ortadan kalkm›fl olur.

F. TAZM‹NAT ÖDEMES‹
1. Aktedilecek sözleflmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koflullar› poliçede belirtilecektir.
2. Tam hasar durumunda tazminat;

Poliçede yaz›l› bedel üzerinden ödenecektir. (takseli sigorta/mutabakatl› de¤er yap›lm›flsa)
Rizikonun gerçekleflme an›ndaki rayiç de¤er esas› üzerinden ödenecektir.
Yeni de¤er esas› üzerinden ödenecektir.

3. Sigortac› hasar miktar›na iliflkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlay›p hasar
ve tazminat miktar›n› tespit edip sigortal›ya bildirir.

4. Sigortac›; Tahkim sistemine üyedir.

G. fi‹KAYET VE B‹LG‹ TALEPLER‹
1. Sigortaya iliflkin her türlü bilgi talepleri ve flikayetler için afla¤›da yaz›l› adres ve telefonlara baflvuruda bulunulabilir. Sigortac›, baflvurunun

kendisine ulaflmas›ndan itibaren 15 iflgünü içinde talepleri cevapland›rmak zorundad›r.
Adres : Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü, Büyükdere Cad. ‹fl Kuleleri Kule 2 34330 4.Levent/‹STANBUL
Tel & Faks no. : (212) 350 0 350/4221; faks: (212) 350 0 138
E-mail : http://www.anadolusigorta.com.tr internet adresinden Bize Ulafl›n/Görüfl ve Önerileriniz linki

Sigorta Ettirenin, Ad› Soyad› ve imzas› Sigortac› veya acentenin kaflesi ve yetkilinin imzas›

Tarih : ____/____/________ Tarih : ____/____/________

Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun her iki tarafça imzaland›¤› gün itibar›yla geçerlidir. Sigorta ettiren taraf›ndan imzalanan form,
poliçeyi düzenleyen sigortac›/acenteye teslim edilmelidir.
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