KASKO SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe
istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır. )
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı :
Adresi
:
Tel & Faks No : ( 0
)
; Faks:( 0
)
2.Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı : Halk Sigorta A.Ş.
Adresi
: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İstanbul
Tel
: 0212 314 73 00 Faks: 0212 314 73 64
info@halksigorta.org / www.halksigorta.org
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için; Kasko Sigortası Genel şartları, Klozları ve Özel şartları, Ferdi Kaza
Sigortası Genel şartları, Klozları ve Özel şartları, ihtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel şartları, Klozları ve Özel
şartlarında yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an
ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi
almayı unutmayınız.
4. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md.
107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.
5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün
sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen
gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
6.Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya
yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya
alamama halleri ortaya çıkabilir.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
İşbu formun ayrılmaz bir parçası olan genel şartlar, özel şartlar (klozlar) veya varsa poliçe kitapçığı' nda ilgili tüm
ana ve ek teminatlar, varsa ilave hizmetler ve teminat dışı haller açıklanmış olup, taraflarca birlikte üzerinden
geçilmek suretiyle okunup anlaşılmıştır.
"Sigortalı aracın; Çarpması, Çarpışması, Devrilmesi, Düşmesi, Yanması, Çalınması, Kötü Niyetle Zarar Görme veya
buna Teşebbüs edilmesi nedeniyle uğradığı zararları poliçede belirten koşullara bağlı olarak temin eder."
"Ferdi Kaza Sigortası Teminatı Kapsamı; Sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede
belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.”
"İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı Kapsamı; Sigortalı aracın kullanılmasından doğan işletene karşı ileri
sürülebilecek taleplerin Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede
belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.”
"Hukuksal Koruma Sigortası Teminatı; Sigortacı sigortalının taraf olduğu ve motorlu araca bağlı olarak ve sürücü için
bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi

olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının
korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak
üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
3. Yukarıda C.1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave prim
ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.
(*) isteğe Bağlı Teminatların Poliçe Kapsamında dahil olabilmesi için Sigortalı tarafından istenmiş ve ücretinin
ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta Teminatları Bölümünde yazılmamış olan isteğe bağlı teminatlar teminat
kapsamı dışındadır.
4. Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:
4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.3. A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili
organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen
araçlara gelen zararlar,
4.8. Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın
ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen
limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
4.9. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler
taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve
çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit
mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dâhilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

5. Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Motorlu Kara Taşıtları
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartlarına bakınız.
Kasko Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilebilecek Zararlar" başlığı altında aşağıda
yazılan hallerden;

4.10. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlara
teminat verilmemektedir.
4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen
zararlara teminat verilmemektedir.
4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik
ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlara
teminat verilmemektedir.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigortacınızdan isteyebilir veya şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve
telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, mevzuata göre ödenmesi gereken tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT
1. Sigortalı aracın tam ziya halinde hasar tarihinden bir gün önceki piyasa rayiç bedeli Türkiye Sigorta Birliği (TSB)
referans alınarak ve / veya uzman eksperlerin tespitine istinaden belirlenecektir. Tam ziya halinde tazminat bedeli
hasardan bir gün önceki rayiç bedeli ile sınırlı olacaktır. Bu bedel hiçbir şekilde aracın gerçek değerini geçemez ve
nedensiz zenginleşme vesilesi olamaz.
2. Sigortalı araçta meydana gelebilecek hasarların tazmininde eksik / aşkın sigorta uygulanmayacaktır.
3. Orijinal ses ve görüntü sistemleri, navigasyon cihazı ve ilgili düzenek vb. aksesuarlar teminata dâhildir. Aracın
orijinal fabrika çıkışında mevcut olduğu beyan edilerek teminat verilen ek cihaz ve aksesuarların hasar anında
orijinal olmadığının ve sonradan takıldığının tespit edilmesi durumunda, bu cihazlar teminat kapsamında kabul
edilmeyecektir. Araç aksesuar tanımı içine ses ve görüntü cihazları ve navigasyon cihazı ile bunlara ait düzenek
girmektedir. Bu tanım kapsamında, orijinal olsun olmasın bu cihazlara ait sigorta bedeli araç bedelinin %10 ‘unu
geçemez. Araca sonradan monte edilmiş olan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp,
ekolayzer, kolon, anfi, cd çalar, televizyon, navigasyon cihazı vb.) teminat kapsamına dahil edilebilmesi için poliçe
üzerinde cihazın marka, tip ve seri numarasının ayrıca belirtilmiş olması şartı aranacaktır. Sonradan monte edilmiş
bir cihazın tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat, cihazın marka, tip ve seri
numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenecek olup, bilgi formu ve poliçelerde tip ve seri numarası
olmayan araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en
düşük model değeri olacaktır. Aracın orijinal veya sonradan monte radyo -teyp ve teferruatının herhangi bir hasarı
nedeniyle tazminat ödemesi sonucunda ilgili teminat sona erecektir. Çelik jant, rüzgârlık, oto buzdolabı, spor
koltuklar, sunroof vb. sonradan takılan diğer aksesuarlar ise araç bedeline ilave edilmek ve poliçeye yazılmak
şartıyla teminata dâhil edilebilir.
4. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişinin
serbestçe eksper tayin etme hakkı vardır. Bu yönde talebin bulunması halinde atama, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde
teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Merkezi" üzerinden yapılabilir. Bu durumda ekspertiz ücreti sigorta ettiren
veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.
F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI
1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir. Poliçenizde yer alan
özel koşullar ve Genel şartlar içerisindeki tazminat ödeme esasları belirtilmiştir.
2. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme tarihinden bir gün önceki piyasa Rayiç Bedeli ile
sınırlıdır. Bu bedel hiçbir şekilde aracın gerçek değerini geçemez ve nedensiz zenginleşme vesilesi olamaz.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami Genel şartlar, Özel şartlar
(klozlar) veya varsa Poliçe Kitapçığı'nda öngörülen süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak
tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda
bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak
zorundadır. Halk Sigorta A.Ş. 5684 sayılı ''Sigortacılık Kanunu'' nun 30. maddesinde öngörülmüş olan '' Sigortacılık
Tahkim Müessesi'' ne üye olduğundan, iş bu poliçeyle ilgili ihtilaf vukuunda Tahkime müracaat etme hakkınız
bulunmaktadır.

HALK SİGORTA A.Ş
Adresi : Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İstanbul
Tel : 0212 314 73 00 Faks : 0212 314 73 64 Hasar ihbar Hattı: 444 1 545
info@halksigorta.org / www.halksigorta.org

Sigorta ettirenin adı-soyadı, imzası/ Tarih

Sözleşmeye aracılık eden
Sigortacı veya acentenin kaşesi,
yetkilinin imzası/ Tarih

