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Poliçe / NUMARALI AYRILMAZ EKİ
OLAN KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf
olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak
sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla,
28.10.2007
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye
İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin:
Ticaret Unvanı: VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adresi
: MERKEZ Mahallesi BAĞLAR Caddesi TEKFEN OFİS PARK Sitesi
Blok : A KAĞITHANE Beldesi KAĞITHANE / İSTANBUL
Tel & Faks no : 2124445833 / 2123656404
Teminatı veren sigortacının:
Ticaret Unvanı:Güneş Sigorta A.Ş.
(www.gunessigorta.com.tr)
Adresi
: Güneş Plaza Büyükdere Cd. No: 110 Esentepe
Şişli/İSTANBUL
Tel & Faks no : (212) 444 19 57 Faks: (212) 355 64 64
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde
sigortacı tarafından verilecek Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel
Şartlarını ve klozları 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. (sadece nakliyat sigortalarında, sorumluluk ve prim ödeme borcu
sözleşmenin kurulmasıyla başlar)
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 halinde, 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 taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir,

tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
7. Sigorta süresi sona ermeden tam hasar meydana gelmesi halinde sigortacı
primin % 100 üne hak kazanacağından hasar tarihi itibariyle yapılacak
poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz. Ancak tazminat ödemesine konu
olmayan ve aynı paket poliçe ile temin edilmiş diğer risklere ilişkin
prim iadesi gün esasına göre yapılacaktır.
8. Ses ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ödenen hasar tazminatı kadar
bu cihazlara ilişkin sigorta teminatı sona erecektir. Teminatınızın devam
edebilmesi için lütfen sigortacınızla temasa geçiniz.
9. Kanunen izin verilen limitlerin üzerinde (hususi araç kullanımlarında
0,50 promil, ticari araç kullanımlarında 0 promil) alkollü araç
kullanımı sonucu oluşan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
10. Orjinal anahtarın kullanımı ile yapılacak hırsızlıkların teminat
kapsamına alınıp alınmadığı veya hangi kriterler çerçevesinde teminatta
olduğu konusunda Sigortacınızdan bilgi talep ediniz.
11. Herhangi bir hasar tutarının Sigortacı tarafından KDV dahil olarak
ödenebilmesi için gerçek kişi sigortalıların fatura aslını ibraz etmesi,
tüzel kişi sigortalıların ise yansıtma faturası düzenlemeleri esastır.
12. Kaza sonrası aracın kendi imkanları ile hareket ettirilmesi, araçta
kaza neticesi oluşan hasarın büyümesi sonucunu doğurabilmektedir. Aracın
kaza sonrası yürütülmesi nedeniyle oluşacak ilave hasarların kasko teminat
kapsamı dışında olduğunu hatırlatır, bu tarz istenmeyen durumların
oluşmaması için aracınızı hareket ettirmeden Sigortacınızın
yönlendirmelerine riayet ediniz.
13. Poliçe priminiz poliçe düzenleme aşamasında vermiş olduğunuz bilgiler
esas alınarak belirlenmiştir. Herhangi bir hasar anında poliçe düzenleme
aşamasındaki beyanınızın gerçeğe aykırılık hali söz konusu olur ise
alınması gereken prim ile alınan prim arasındaki orana göre hasarınızı
eksik alabilirsiniz. Bu tür istenmeyen durumların oluşmaması için poliçe
üzerindeki riziko ile ilgili bilgileri dikkatlice okuyunuz.
14. Herhangi bir hasar anında sunmuş olduğunuz evraklarda sahtecilik,
yanlış beyanda bulunmak suç teşkil edeceğinden doğru ve eksiksiz bilgi
veriniz.
15. Aracın yasal olarak taşımasına izin verilen yük miktarından fazla yük
veya yolcu sayısından fazla yolcu taşıması halinde oluşan kasko hasarları
teminat kapsamı dışında olacaktır. Bu tarz istenmeyen durumların
oluşmaması için taşınan yük veya yolcu sayısına azami özen gösteriniz.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
A-KASKO SİGORTASI
* Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
* Aracın yanması

* Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla
müsademesi,
* Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı
kullananın iradesi dışında araca ani ve
harici etkiler neticesinde
sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme
çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
* Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
* Enflasyondan korunma teminatı(Aylık azami DİE TÜFE).
* Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve
etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucunda meydana gelen zararlar,
* A.5 maddesinin 5.11 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.
* Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
* Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
* Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar
dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle
uğranılan zararlar.
B-İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI
* Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık
Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki
sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmının, poliçede yazılı
hadlere kadar temin edilmesi.
* Sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaası.
C-FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI
* Araçta kasko sigortası kapsamına giren bir kaza neticesinde; (teminat
altına alınmış olması koşuluyla) seyahat eden yolcuların ölmesi veya
cismani bir arızaya maruz
kalması.
D-HUKUKSAL KORUMA
SİGORTASI
* Sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve 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.
* Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
* Sürücü Hukuksal Koruması
Teminatların detaylı açıklaması için Hukuksal Koruma Sigortası

Genel

Şartlarına bakınız.

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı
bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme
hakkı vardır.
* İşbu poliçe ile kasko sigortalı bulunan aracın hasar anında sarf
malzemeleri olan akü, lastik, egzos vs. parçalardan yıpranma oranına göre
eskime payı düşülebilecektir.
* Yardım hizmetleri teminatı(Teklif/poliçe ekinde verilen genel ve özel
şartlara bakınız.)
* Cam ve Radyo teyp hasarları için Teklif/poliçe ekinde verilen genel ve
özel şartlara bakınız.
* Bu sigorta teklifi/poliçesi ile ÖZEL OTO olarak beyan edilen sigortalı
araç hiç bir şekilde kiralık araç (rent a car)/uzun süreli kiralık
(operasyonel) veya taksi ve dolmuş olarak kullanılamaz. Araçların bu
amaçla kullanılması esnasında meydana gelecek hasarlar teminat haricidir.
* Mini onarım teminatı (Teklif/poliçe ekinde verilen genel ve özel
şartlara bakınız.)
* Engelli Araçları ile ilgili (Teklif/poliçe ekinde verilen genel ve özel
şartlara bakınız.)
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko/zarar
veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil
edilebilir.
A-KASKO SİGORTASI
* Yurtdışı
* İş Durması
* Patlayıcı Parlayıcı Madde Taşınması
B-İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI
* Manevi Tazminat Talepleri.
C-FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI
D-HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI
4. Kara Taşıtları Kasko Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası,
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ve Hukuksal Koruma Sigortası hükümleri aksine
Güneş Sigorta A.Ş. Oto ve Ferdi Kaza Sigortaları Müdürlüğü uygulama
esasları gereği ek sözleşme ile teminat altına alınamayacak teminatlar
aşağıda gösterilmiştir.
KASKO SİGORTASI
* Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni

ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
* Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin
verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle
uğrayacağı zararlar,
FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI
* Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, Açık
deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi
hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
* Dağlara ve cumudiyelere tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya
buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley
gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş,
boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik
hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
* Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
* Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
* 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 ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna
bağlı sabotajlara katılmak hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan
veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler.
5. Teminat dışı haller için Kara Taşıtları Kasko Sigortası, İhtiyari Mali
Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ve Hukuksal Koruma
Sigortası Genel Şartlarına bakınız.
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvuru için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi,
poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 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, tazminat ödeme borcu sigortacıya
aittir.
E. TAZMİNAT
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit
olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun
gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami
tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hallerde, sigorta değeri
rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri,
rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.
3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması
halinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim ödemenize
karşın, sigortacının azami sorumluluğu hasarın olduğu tarihteki aracın
piyasa rayiç değeri ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini
aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç
(gerçek) değerden düşük tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu
olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarında oluşabilecek ihtilafları önlemek
için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden sigorta
(takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir.
6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper
tayin edebilme hakkı vardır. Eksper ücreti eksperi tayin eden tarafça
ödenir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden
(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir.
F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Adınıza aktedilecek sözleşmede aldığınız tenzili muafiyet %, TL veya
Döviz olarak belirtilebilir. Poliçeniz veya teklifinizde belirtilen
tenzili muafiyetlerin hasar anında uygulanması esastır. Talep edilen
tazminat miktarı teklif / poliçede belirlenen muafiyet miktarının altında
kalıyorsa sigortacı tarafından herhangi bir tazminat ödemesi
yapılmayacaktır.
2. Tam hasar durumunda tazminat; Poliçede yazılı bedel üzerinden
ödenecektir. (takseli sigorta/mutabakatlı değer yapılmışsa * Rizikonun
gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir.
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hükümleri aksine deprem hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır. Aracın
hasar anında sarf malzemeleri olan akü, lastik, egzos vs parçalardan
yıpranma oranına göre eskime payı düşülebilecektir.
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından
itibaren makul bir zaman zarfı içinde sigortacı tarafından gerekli
incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4. Sigortacı;
|*| Tahkim sistemine üye
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda
yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı başvurunun
kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak
zorundadır.
Adres: Güneş Sigorta A.Ş. Güneş Plaza Büyükdere Cad. No: 110
Şişli/İSTANBULTelefon/ Faks:(212) 355 64 65

Esentepe

E-mail:musteri.iliskileri@gunessigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin
Sigortacı veya acentenin
Adı-Soyadı İmzası
kaşesi ve yetkilinin imzası

