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1) Muaﬁyetli Oto Kaskom teminatı neleri
kapsar?

3) Hasar halinde istenen evraklar nelerdir?

Muaﬁyetli Oto Kaskom teminatı aracınızı
çarpışma, çalınma, sel, dolu, GLKKHT, yolda
kalma; araç içindeki yolcuları, karşı araçtaki
yolcuları ya da 3 şahısları korur.

Çarpma - Çarpılma Olaylarında:

2) Muaﬁyetli Kasko nedir?
Kaskoda muaﬁyet, hasarın belirli bir miktarının
sigortalı tarafından karşılanması halidir. Daha
açık bir ifade ile; aracın sigorta bedelinin ya da
hasarın belli bir kısmına kadar oluşan zararların
sigortalı tarafından, üstünün ise sigortacı
tarafından karşılanmasıdır. Örneğin müşteriniz,
30.000 TL sigorta bedeli ile kasko poliçesi
düzenlenen aracını 500 TL muaﬁyet seçeneği ile
sigortalattığı zaman, 500 TL’ye kadar olan
hasarını kendi öder. Hasar 500 TL’nin üstünde
ise kalan tutarı sigorta şirketi öder. Yani hasar
anında aracın uğradığı zarar 2.000 TL ise, 500
TL’sini müşteri öderken, 1.500 TL’sini sigorta
şirketi öder. Normal kasko poliçelerine kıyasla
muaﬁyet tutarına göre indirim alır.

Sigorta poliçesi
Traﬁk kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
Alkol raporu (tasdikli örneği),
Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde
sürücünün yazılı beyanı,
Ehliyet fotokopisi,
Ruhsat fotokopisi,
D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan
alınacak muvaffakatname,
Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye
raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise
yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde
fotoğraf çekilmesi,
İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
Hasara ilişkin faturalar,
Hasara ilişkin fotoğraﬂar,
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası
(işyerleri için )

Tahsilat
Brüt primin tamamı
pe in veya Kredi
Kartına 12 taksit

%18

Brüt primin tamamı
pe in veya Kredi
Kartına 12 taksit

%18

Araç Çalınma Olaylarında:
Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması
durumunda;
Sigorta poliçesi
Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto
hırsızlık bürosu yazıları,
Traﬁkten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli
ruhsatname aslı,
Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak,
en son adres ve telefonu da belirtilecek),
Aracın traﬁk dosyası ve yedekleri ile birlikte
anahtarları,
D/M (Dain-i Mürthein ) varsa ilgili kurumdan
alınacak muvaffakatname,
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası
(işyerleri için )
Örneğe uygun düzenlenmiş vekâlet (İşlemler
sırasında örnek vekâlet şirketimizce
verilmektedir)

HEDEF
KİTLE
Hasar frekansı yüksek olan veya
kasko primi yüksek çıkan müşteriler,
27 yaş ve altındaki müşteriler,
Araç model yaşı 5 ve üzeri olan
müşteriler,
Araç değeri 50.000 TL'ye kadar olan
müşteriler.

Radyo - Teyp Çalınma
Olaylarında:
Sigorta poliçesi
Görgü tespit tutanağı ve müracaat
tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
Ruhsat fotokopisi,
D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili
kurumdan alınacak
muvaffakatname,
TC numarası (şahıslar için) veya
vergi levhası (işyerleri için )

4) Zaten Traﬁk Sigortam var, neden kasko yaptırmalıyım?
Traﬁk Sigortası sadece bir kaza yaptığınızda karşı aracın, karşı
araçtakilerin veya yayaların sizin kusurunuzdan kaynaklanan
zararlarını öder; sizi, aracınızı ve eşyanızı, kusurlu olun veya
olmayın, güvence altına almaz. Oysa Aksigorta Muaﬁyetli Oto
Kaskom aracınızı, sizi ve ailenizi, siz hatalı olsanız da güvence
altına alır.

Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak
taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat
kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü
ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan
gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada
taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve
yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar.

5) Muaﬁyetli Oto Kaskom Türkiye sınırlarında mı geçerlidir?
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Talep edilmesi halinde
ek prim ödemek suretiyle yurtdışı teminatı verilebilir

6) Muaﬁyetli Oto Kaskom teminatı dışında kalan haller
nelerdir?
Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,
çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan,
ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler
nedeniyle meydana gelen zararlar,
Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu
nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana
gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve
bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu
bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame
ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).
Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak
tasarruﬂar nedeniyle meydana gelen zararlar,
Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Traﬁk Kanunu hükümlerine
göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından
kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Traﬁk Kanunu
uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından
kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
Taşıta, sigortalı veya ﬁillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya
birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile
sigortalının ﬁillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte
yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya
çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma
ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla
sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik
donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile
lastiklerde meydana gelen zararlar,

5.11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör
eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan
veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu
meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma
veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

7) Muaﬁyetli Oto Kaskom poliçesinin Aksigorta Oto
Kaskom poliçesinden farkı nedir?
Muaﬁyetli Oto Kaskomda yanlış akaryakıt dolumu, kişisel
eşya ve anahtar kaybı ve çalınması teminatları yer
almamaktadır.

8) Muaﬁyetli Oto Kaskom’dan tüm araçlar
faydalanabilir mi?
Hayır sadece araç değeri 50.000 TL’ye kadar olan binek, haﬁf
ticari (kamyonet, minibüs ve midibüs) araçlar Muaﬁyetli Oto
Kaskom yapılabilir.

9) Poliçeyi nasıl düzenleyeceğim?
Muaﬁyetli Oto Kaskom poliçesini SAT ekranından
düzenleyebilirsiniz.

10) Hangi hasarlarda muaﬁyet uygulanmayacaktır?
%100 Rüculu hasarlarda ve cam hasarlarında, anlaşmalı
servislerde yerli cam kullanımında herhangi bir muaﬁyet
uygulanmayacaktır.

Sigortalıya bilgilendirme
formunu mutlaka imzalatın
ve bir nüshasını saklayın.

SMS İLE
DUYURUN
Muaﬁyetli Oto Kaskom satışlarınız
için müşterilerinizin numaralarını
bizimle paylaşırsanız aşağıdaki
SMS metnini müşterilerinizin cep
telefonlarına sizin adınıza
gönderebiliriz veya arzu ederseniz
siz de bu metni kullanarak kendi
müşterilerinize SMS gönderimi
yapabilirsiniz.

“En uygun şartlarda kasko yaptırmak için:
Aksigorta Muafiyetli Oto Kaskom. Fırsatı
kaçırmayın! Acenteniz XXXXXXXXXXXXX
05XXXXXXXX”

