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GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağ
layacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacı
ile, 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 Ünvanı :
Adresi
:
Tel & Faks no. :
2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
Adresi
: LINK PLAZA ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:3-5
34485 MASLAK/ İSTANBUL
Tel&Faks No
: 0212 367 67 67 /
0212 367 68 68
(http://www.groupamasigorta.com.tr)
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Kara Taşıtla
rı Kasko Sigortası Genel Şartlarını, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarını, Borç Ödeme Sigorta
sı Genel Şartlarını, Sağlık Sigortası Genel Şartlarını, klozları,poliçede yazılı hususları ve özel şartları
dikkatlice okuyunuz.
2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildi
ği 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 hâllerde (Borçlar Kanu
nu 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 taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik
alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir;
KASKO SİGORTASI
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu taşıtlardan, romörk veya karavan
lardan doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin
eder.
a) Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu,motorsuz taşıtlarla müsademesi, b) Gerek hareket gerekse durma
halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sa
bit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlan
ması gibi kazalar, c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, d) Aracın yanması,
e) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
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 primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
KASKO SİGORTASI için;
Araçta taşınan emtea, aracın orjinalinde bulunmayan sonradan monte edilmiş her türlü ses, görüntü vb.
aksesuar ve donanımlara ilişkin kıymetler poliçede belirtilmedikçe kasko teminat kapsamı dışında olacaktır.
Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.
Yurtdışında meydana gelen zararlar, Grev ,lokavt, halk hareketleri,terör zararları, Deprem ve yanardağ
püskürmesi zararları, Sel ve su baskını zararları, Sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen
yangın dışındaki zararlar, Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun ol
madan çekilen veya çektirilen araca gelen zararlar, Hasarsızlık Tenzilatı Koruma, Anahtar Kaybı Zararları,
Aracın 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 parlayıcı, patlayıcı ve
yakıcı maddeler taşınması nedeniyle oluşacak zararlar, Çalınan veya kaybolan anahtarlar dolayısıyla aracın
kilit mekanizmasının değişim masrafları, Taşıt anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya
çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar, sigortalı araçta kemirgen hayvanlar tarafından veri
lebilecek zararlar, Taşıyıcı Mali Mesuliyet Teminatı, Groupama Acil Yardım Hizmetleri teminatı, Mini Hasar
Hizmetleri teminatı.
DİĞER SİGORTALAR için;
Sigortalının seçimine bağlı olarak teminat verilen Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Motorlu Kara Taşıtları İhti
yari Mali Sorumluluk Sigortası, Hukuksal Koruma Sigortası, Kaza Destek Sigortası, Prim Koruma Sigortası.
4. 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
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Şartları, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına
bakınız.
5. Groupama Sigorta A.Ş. ürün ve/veya kampanyaları ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yönelik
aşağıdaki kanalları ile haberdar olmaya izin vermiyorum:
SMS için izin vermiyorum
[_]
E-mail için izin vermiyorum
[_]
Telefon için izin vermiyorum
[_] İletişime izin vermiyorum
[_]
D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigor
tacınızdan isteyiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde 0850 250 50 50 nolu hasar ihbar hattımızı arayarak
hasar ihbarında bulununuz.
3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
E. TAZMİNAT
a) KASKO SİGORTASI DIŞINDA KALAN DİĞER SİGORTALAR için
1. Sigortacının azami tazminat sorumluluğu poliçede gösterilecek sigorta teminat tutarı ile sınırlı olacaktır.
Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarını kontrol ediniz.
2. Bu poliçenin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının sürekli sakatlık halinin oluşması halinde
Ferdi Kaza sigortası genel şartlarının 8-B maddesi kapsamındaki oranlar dahilinde ödeme yapılacaktır.
3. Bu poliçenin kapsamına giren bir kaza sonucu sadece aşağıda belirtilen kemiklerin kırılması durumunda poli
çede yazılı olan kırılma tazminat tutarı aşağıda belirtilen yararlanma oranları dahilinde sigortalıya ödene
cektir.
Kırılan Yer
Yararlanma Oranı
Kırılan Yer
Yararlanma Oranı
Bel Kemiği
%100
Bacak
%15
Kalça
%100
El bileği
%10
Omurgayı oluşturan
%25
Ayak bileği
%10
kemiklerden her biri
Kafatası(diş ve burun hariç)
%25
Kuyruk Sokumu
%10
Kaburga Kemiği
%25
El
%2
Omuz
%25
Ayak
%2
Kol
%25
Burun
%2
4. Bu poliçenin kapsamına giren bir kaza sonucu vücudun % 5inden daha fazla bir 2. Ve 3. Derece yanıklarda ken
disine poliçede belirtilen ''Yanık'' tazminatından ''yararlanma oranı'' kadar ''yanık'' tazminatı ödenir.
Vücuttaki yanma oranı
2.derece yanıklarda
3.derece yanıklarda
% 5-%9
500 TL
1.000 TL
%10-%19
1.500 TL
3.000 TL
%20-%27
2.000 TL
4.000 TL
%28-%100
2.500 TL
5.000 TL
5. Hastanede yatmayı gerektirecek kaza sonucu yapılacak tedavi masraflarında ilk 24 saatlik süre teminat kap
samı dışında olacaktır. Ödenecek tazminat izleyen her bir gün için beher gün başına azami 50 TL olmak ve
poliçe süresi içinde ise azami 250 TL ile sınırlı olacaktır.
6. Sigortalının Tüzel Kişilik olması durumunda Kaza Destek Teminatı için Sigortalı, Sigortalı olarak görünen
Tüzel Kişiliğin gerçek kişi ortaklarından veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisini ifade edecek
olup,poliçede gösterilen teminat limitleri sözleşme dönemi içinde gerçekleşen tüm kazaları içerecek şekilde
ödenecek azami teminat limitidir. Poliçedeki azami teminat limitleri tükendikten sonra Sigortacı'nın Tüzel
Kişiliğin ortak veya yönetim kurulu üyelerine karşı bu teminat kapsamında bir zarar tazmin yükümlülüğü
kalmaz.
7. Kaza Destek Sigortasında aşağıdaki haller nedeniyle meydana gelebilecek kazalar teminat kapsamına dahil
değildir:
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 tırman
ma suret ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj,hokey ve boks
ley 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
müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları, havada yolcu sıfatından başk abir sıfatla uçuş, Deprem, sel,
yanardağ püskürmesi ve yer kayması zararları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartalarının 5 inci maddenin (e)
bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma
hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonu
cunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucu oluşabilecek kazaların neden olacağı bedeni zararlar.
PRİM KORUMA SİGORTASI'NDA:
1. Sigortacının azami tazminat sorumluluğu poliçenin toplam ücret tutarı ile sınırlı olacaktır.
2. Prim Koruma Teminatı ile Sigortalı'nın istihdam şekline bağlı olarak, aşağıda belirtilen risklerden birinin
gerçekleşmesi durumunda, sigortalının işbu poliçe için sigortacıya ödeyeceği, poliçe üzerinde belirtilen
toplam ücret tutarının aşağıda belirtilen koşullar kapsamında sigortalıya geri ödenmesi güvence altına alın
maktadır.
-İstemdışı İşsizlik:
Sigortalı'nın, işten çıkarma ihbarı tarihinde çalışıyor olması ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması kaydı
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