Muafiyetli Oto Kaskom

Dün gece Osman Bey’in arabası
çizilmiş, zaten döşemesinde birkaç
sigara yanığı da vardı. Mini Onarım
Hizmeti sayesinde hepsini ücretsiz
tamir ettiriyor. Üstelik hasarsızlık
indirimini kaybetmeden.
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Aksigorta Muafiyetli Oto Kaskom ile
ekonomik kaskonun keyfini çıkarın, gerisini bize bırakın.
Aksigorta Muafiyetli Oto Kaskom değeri 50.000 TL’ye kadar olan aracınızı
kazadan yolda kalmaya, çalınmadan sele, yangından hırsızlığa kadar birçok
riske karş› korur. Sizi, aracınızdaki yolcuları, karşı aracı ve hatta karşı
araçtaki yolcuları bile güvence alt›na al›r.
Seçeceğiniz muafiyet tutarına göre kaskonuzu indirimli olarak
yaptırabilirsiniz.
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Aksigorta Muafiyetli Oto Kaskom ile neleri güvence altına alabilirsiniz?

Kendinizi

Aracınızı

Karşı Aracı

Karşı Araçtakileri

Üçüncü Şahısları

Muafiyetli Oto Kaskom hangi durumlarda oluşan hasarları karşılıyor?
Aksigorta Muafiyetli Oto Kaskom çarpışmadan çalınmaya, selden doluya, yangından yolda kalmaya kadar birçok
riske karş› sizi, yolcularınızı, aracınızı, karşı araçla yolcularını ve 3.şahısları güvence altına alır.
+ Çarpışma
+ Çalınma

+ Yanma
+ Sel, Deprem, Dolu

+ Grev, Lokavt, Karga�al›k, Kötü Niyetli
Hareketler, Halk Hareketleri ve Terör

Muafiyetli Oto Kaskom sayesinde başka hangi avantajlara sahip olursunuz?
Acil Tıbbi Yardım

Hasarsızlık İndirimi

+ Ücretsiz ambulans ile hemen yardım gönderilir.
+ Acil müdahale halinde kullanılan ilaç ve malzemeler
ücretsiz olarak temin edilir.
+ Acil durumun araç içinde meydana gelmesi halinde
araç içinde bulunan herkese, araç dışında ise size 365
gün 24 saat Acil Tıbbi Yardım Hizmeti sunulur.

+ Binek ve hafif ticari araçlarda ilk yıl %30 ile başlayan
hasarsızlık indirimi %40, %50, %60 şeklinde artarak, 5 yıl
sonunda %65’e çıkar.
+ Hasarsızlık İndirimi aşağıdaki durumlardan etkilenmez:
• Diğer araç %100 kusurluysa,
• Yılda 1 kez yapılan cam değişikliklerinde,
• Mini onarım hizmeti kullanıldığında.
+ Üstelik sizden kaynaklanan ilk hasarda,
hasarsızlık indirimi yalnızca bir alt kademeye iner.

Mini Onarım
+ Küçük çizikler, göçükler, boya tamiri, iç döşeme, cam
ve plastik hasarları hasarsızlık indirimini bozmadan
onarılır.
+ Geniş hizmet ağı ile kaliteli servis hizmeti verilir.

Otopark Koruması
+ Aracınız bıraktığınız otoparktan çalınsa bile elinizde
otoparka ait resmi fiş varsa bedeli ödenir.

Neden Muafiyetli Oto Kaskom
Oto Kaskom’a göre daha ekonomik?
Çünkü kaskoda muafiyet, aracın sigorta bedelinin ya da
hasarın belli bir kısmına kadar oluşan zararların
sigortalı tarafından, üzerinin ise sigorta şirketi tarafından
karşılanmasıdır.
Örneğin, 30.000 TL sigorta bedeli ile kasko poliçesi
düzenlenen aracınızı 500 TL muafiyet seçeneği ile
sigortalattınız. Hasar anında aracınızın uğradığı zarar
2.000 TL ise, 500 TL’sini siz, 1.500 TL’sini sigorta şirketi
öder. Hasarınız 500 TL ve altında ise hasar sizin
tarafınızdan karşılanır.

Yol Yardımı
+ Lastik patladı değiştirmek lazım.
+ Kaza yaptınız çekici gerek.
+ Aracınız arıza yaptı tamirci lazım.
+ Benzin bitti çekici sizi en yakın istasyona bıraksın.
Kısacası yolda mı kaldınız, 365 gün 24 saat
444 27 27 nolu telefonu arayın, yol yardımı alın.

Muafiyetli Oto Kaskom İndirim Oranları
Özel Araç
Muafiyet

İndirim

Hafif Ticari Araç
Muafiyet

İndirim

500 TL

%20

500 TL

%25

1.000 TL

%35

1.000 TL

%40

1.500 TL

%45

1.500 TL

%50

Aksigorta A.Ş. fiyat ve şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

