
 

BENİM ARABAM KASKO PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu "Aydınlatma 
yükümlülüğü" başlıklı 1423 üncü maddesi ile 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik gereğince, sigorta sözleşmesine taraf 
olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine 
ilişkin önemli bazı hususlarda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 25.04.2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine 
Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik, 
31.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır. 

A.SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acente; Ticari Ünvan : DİJİTAL 
Adresi : Mahalle: MASLAK MAH. Cadde: ESKİ BÜYÜKDERE CD. Han/Apt: ORJİN MASLAK 
PLAZA KAT:12-13 No: 27 Posta Kodu: 34398  İlçe: SARIYER İl: İSTANBUL  
Tel – Faks No : TEL: 0850 250 75 00 FAX: 1 

2. Teminatı Veren Sigortacının; Ticari Ünvanı : ZURICH SiGORTA A.Ş. 
Adresi : Mahalle: MASLAK MAH. Cadde: ESKİ BÜYÜKDERE CD. Bina: ORJİN MASLAK 
PL No: 27 Posta Kodu: 34398 İlçe: SARIYER İl: İSTANBUL 
TEL:02123931600 FAX: 02122928761 

B.UYARILAR 

1. Sigorta sözleşmesi, işbu bilgilendirme formu, teklifname, soru formu, poliçe, Kara 
Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, 
Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları dahil 
genel ve özel özel şartlar ile klozlardan oluşur. Bu çerçevede, sahip olacağınız sigorta 
teminatları bakımından tüm bu belgelerin dikkatlice okunması gerekir. (Söz konusu 
genel ve özel şartlara ayrıca www.zurichsigorta.com.tr web adresinden ulaşılabilir.) 

2. Sigortacı, sigorta sözleşmesinde sigorta ettiren ve/veya sigortalı ve/veya diğer ilgili 
taraflar için teminatın ve rizikonun içeriğine ve türüne göre bir takım yükümlülük ve 
ön şartlar getirebilir. Bu yükümlülük veya ön şartların Sigorta Ettiren/Sigortalı 
tarafından kusurlu bir şekilde yerine getirilmemesi veya ihlali, sigortacının sözleşmeyi 
kısmen veya tamamen feshetmesi ve sigorta ettiren/sigortalının sigortadan 
kaynaklanacak haklarının kaybına yol açabilir. Bu nedenle sigorta sözleşmesine konu 
ön şart ve yükümlülükler için sigortacı sorgulanmalı ve ayrıca poliçe özel ve genel 
şartları dikkatlice okunmalıdır. 

3. Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Sigortacının 
sorumluluğu, yoksa primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar. Primin veya ilk 
taksidinin ödenmemesi durumunda teminat başlamaz. İlk taksiti veya tamamı bir 
defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme 
yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre, başlangıç tarihinden 
başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden üç ay içinde dava veya takip yoluyla 
istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi 
biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli 



 

taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, 
süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde 
borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin 
temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. İleride 
doğabilecek bir takım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinde (peşin veya taksitle) 
ödeme belgesi alınması unutulmamalıdır. 

4. 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. 

5. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi 
durumunda sigortacıya eksik ve yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Aksi taktirde, 
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya 
çıkabilir. 

6. Sigorta teminatı teklif/poliçe düzenleme aşamasında vermiş olduğunuz bilgiler esas 
alınarak belirlenmiştir. Herhangi bir hasar anında teklif/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. 

7. 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 gösterilmelidir. 

8. Araçta LPG takılı olduğu halde teklif ve/veya poliçede belirtilmemiş ise poliçede olduğu 
halde ruhsatta işlenmemiş veya yetkili bir servise taktırılmamış yada aracın fabrika 
çıkış standardında olduğu beyan edilmesine rağmen hasar olduğunda aracın 
standardında olmadığı ve sonradan takıldığı tespit edilir ise LPG nin kendisinde ve / 
veya araçta doğurabileceği her türlü hasarlar teminat dışıdır. LPG nin araçta 
doğurabileceği zararlar her halde teminat haricidir. 

9. Bu paket üründe İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
Poliçedeeklifde gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık 
Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki 
sorumluluğu ve bu poliçeeklif teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçedeeklifde yazılı hadlere 
kadar temin eder.  

10. Aracın, poliçede belirtilenden farklı bir amaçla (Taksi/Dolmuş/Kiralık Araç, Hatlı 
Minibüs vb.) kullanılması durumunda poliçe iptal edilecektir. Sigortacının, Kara 
Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları C.2 ve C3 maddesinde yazılı hakları saklıdır. 

11. Sigortalanan menfaatler üzerinde aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan ikinci 
bir poliçe düzenlenemez. 

C.GENEL BİLGİLER 

1. Bu paket ürünüyle aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır : 

KASKO 



 

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla 
çarpışması, 

b) 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, 

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine 
sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,  

d) Aracın yanması, 

SEL VEYA SU BASKINI 
G.L.H.H.K.N.H.T. 
DEPREM/YANARDAĞ PÜSKÜRM. (DEPREM, TOPRAK KAYMASI, FIRTINA, DOLU, 
YILDIRIM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ) 
İHTİYARİ MALİ MESULİYET 

ŞAHIS BAŞINA BEDENİ 
KAZA BAŞINA BEDENİ 
KAZA BAŞINA MADDİ 

FERDİ KAZA (BEHER KOLTUK) 
SÜREKLİ SAKATLIK 
VEFAT 
TEDAVİ MASRAFLARI 

HUKUKSAL KORUMA 
ZURICH SİG.YARDIM HİZ. 
MİNİ HASAR ONARIM (İlgili teminat belirli illerde verilmiş olup, teminat verilebilen iller 
için zurichsigorta.com.tr adresinden bilgi alınabilir.) 
CAM MUAFİYETİ 
KASKO ASİSTANS 

 

Bu sigorta teklifnamede/poliçede verilen, teminatlar ile B1 maddesinde verilen genel 
şartlar dahilinde ve bahsi geçen metinlerde tanımlandığı şekilde geçerlidir. 

2. Aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetlerde ilave primle ek sözleşme ile teminat 
kapsamına dahil edilebilir. 

AIR-CONDITION (orjinal olmayan) 
ALARM CİHAZI (orjinal olmayan)  
RADYO-TEYP (orjinal olmayan) 
KOLON (orjinal olmayan) 
TELEVİZYON 
DİĞER AKSESUAR 
ARAÇ KİTİ 
ARAÇ TELEFONU / TELSİZ 
IMM MADDİ BEDENİ AYRIMSIZ ZURICH SİG.YARDIM HİZ. 

3. Ek prim ödemek sureti ile teminat kapsamına alınabilecek olan haller B UYARILAR 
bölümünde 1. maddede adı geçen genel şartlarda belirtilmiştir. Ancak C. GENEL 
BİLGİLER 1.maddesinde verilen teminatlar dışında verilebilecek olan rizikolar 



 

sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydı 
ilesigortacının vermeyi kabul etmesi halinde ek prim alınması şartı ile teminat 
kapsamına dahil edilebilir. 

4. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve 
sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 

5. Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi 
halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş 
olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre 
hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta poliçesi primlerimin, Sigorta 
Şirketi ve Acente olarak tarafınızdan, Bankanızdaki mevcut tüm hesaplarımdan (KMH 
hesaplarımdan ve kredi kartlarımdan)tahsil edilmesine muvafakat ederim. Sigorta 
Şirketi ve Acente(Banka) tarafından ilgili sigorta primlerinin bahsi geçen 
hesaplarımdan tahsil edilememesi durumunda, Sigorta Şirketi ve Acente(Banka)'nin, 
sigorta poliçemin yenilenmemesinden kaynaklı hiçbir sorumluluğunun 
bulunmayacağını kabul ve beyan ederim. Sigortalı aksini beyan etmedikçe veya 
Sigortalı/Sigorta ettiren yenilenmesi konusundaki cayma hakkını kullanmadıkça, 
poliçeniz vade sonunda otomatik yenilenerek,teminatlarınız devam ettirilecektir. 
Poliçe, prim peşinatının ödenmesi ile başlar. 

6. Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve 
sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, 
sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya 
bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını 
öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Feshin hüküm 
ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası 
geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. 

7. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, kasko sigortası genel şartları A.3.1 maddesi 
uyarınca, araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave 
edilmiş aksesuarlar ek sözleşme ve prim alınması kaydı ile sigorta kapsamı içine 
alınabilir. 

8. 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. 

9. Sigorta süresi içinde meydana gelecek olan ilk iki kasko hasarı tazminat ödemesinde, 
Genel Şartlar B.4.1 maddesi ikinci paragrafı hilafına, Genel Şartlar B.4.2 maddesindeki 
sigortacının fesih hakkı saklı kalmak kaydıyla, sigorta bedelinden ( ses ve görüntü 
cihazları hasarları hariç) yapılacak olan tazminat ödemesi eksiltilmeyecek; üçüncü 
hasardan itibaren ise, Genel Şartlar B.4.2 maddesindeki tarafların fesih hakları saklı 
kalmak kaydıyla, Genel Şartlar B.4.1 maddesi ikinci paragrafı gereği, ödenecek 
tazminat, sigorta bedelinden eksiltilmekle beraber, eksiltilen tutar kadar da sigorta 
bedeli artış zeyilnamesi tanzim edilecektir. Sigorta ettiren, sigortacının prim ayarlama 
zeyl bildirimini aldığı tarihten itibaren bir ay içerinde sözleşmeyi feshedebilir. 

10. Teminat dışı haller için HUKUKSAL KORUMA, KARA TAŞITLARI KASKO, IHTIYARI MALI 
SORUMLULUK, FERDI KAZA Sigortası Genel şartlarına bakılmalıdır. 

 

 



 

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin liste, poliçenin hazırlanmasını 
müteakip sigortacıdan istenmelidir. Hasarın özelliğine göre daha fazla bilgi almak için 
0850 250 75 00 numaralı telefonu aranabilir. 

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 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. 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. 

5. Herhangi bir hasar tutarının Sigortacı tarafından ödenebilmesi için sigortalı gerçek kişi 
ise sigortalıların fatura aslını ibraz etmesi, sigortalı tüzel bir kişilik ise yansıtma faturası 
düzenlemeleri esas alınır. 

E.TAZMİNAT 

1. Kasko Genel Şartları 3.3.1.1 maddesi gereğince, sigorta tazminatının hesabında 
rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değer esas alınır. Rayiç değer için esas alınacak 
referans ve rayiç belirleme yöntemi aşağıda yazıldığı gibidir. 

A. Sigorta konusu marka model aracın satıldığı üç yetkili satıcı firmadan fiyat alınır ve 
aritmetik ortalaması bulunur. 

B. Aynı zamanda araç satış ilanlarının yer aldığı en popüler ve en çok giriş yapılan üç 
internet sitesinde yer alan ortalama fiyatlar tespit edilerek, üçünün aritmetik 
ortalaması alınır. 

C. En son yukarıda 1 ve 2. Fıkralar gereğince tespit edilen fiyatların aritmetik 
ortalaması alınarak piyasa rayici tespit edilir. 

D. Bu tutar hiçbir halde Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nce tespit edilecek tutarın 
üzerinde olamaz. 

2. 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. 

3. Ses ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ödenen hasara konu cihazın tam ziya olması 
halinde sigorta teminatı sona erecektir. Teminatın devam edebilmesi için sigortacı ile 
temasa geçilmelidir. 

4. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme 
hakkı vardır. Yetkili sigorta hasar ekperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir. 

 

 



 

F.TAZMİNAT ÖDEMESİ 

1. Akdedilen sözleşmede muafiyet (Hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından 
yüklenilmesini ifade eden bir uygulamadır. Bu miktar, sigorta bedelinin veya hasarın belli 
bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir.) ve/veya teminat veya teminat bedeli sınırlaması 
mevcut ise tarafınıza verilmiş olunan teklifname/poliçenizde belirtilen şekliyle 
uygulanacaktır. 

2. Teklifinizde/Poliçenizde yer alan özel şartlar ve genel şartlar içerisinde tazminat ödeme 
esasları belirtilmiştir. Poliçe/Teklif paket kapsamında farklı teminatlar içermekte olup, 
Tazminat ödemesine ilişkin esaslar ilgili teminatların klozları, genel şartları ve özel şartları 
çerçevesinde farklılık gösterebilir. 

3. Hasar halinde eksik yada aşkın sigorta uygulanmayacaktır. 
4. Aracın çalışır vaziyette veya durduğu sırada anahtarının aracın üzerinde bırakılması 

nedeniyle çalınması durumu sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin veya 
fillerinden hukuken sorumlu bulundukları kimselerin kusuru olarak kabul edilir ve 
sigortacı bu kusurdan kaynaklanana hasar, zarar veya ziyai tazmin etmekle yükümlü 
değildir. 

5. Aracın tam hasara uğraması halinde, aracın hasar anındaki rayiç değeri ödenir. Bu 
durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda 
hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç 
sahibine sigorta tazminatı ödenmez. 

6. Şirketimiz Sigorta Tahkim Sistemine 05.08.2009 tarihi itibarı ile üyedir. Bu nedenle, 
poliçeniz ile ilgili olarak 05.08.2009 tarihinden sonra meydana gelecek olan 
rizikolardan dolayı Şirketimize tazminat başvurusunda bulundunuz ve talebiniz kısmen 
veya tamamen yazılı olarak nihai bir şekilde reddedilmiş ise, söz konusu uyuşmazlığın 
çözümü için mahkemeye, başka bir tahkime, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne 
başvurulmamış ise, Sigorta Tahkim Komisyon başvurabilirsiniz. 
(Sigorta Tahkim Komisyonu Adres: Altunizade Kuşbakışı Cad.No:4 Rainbow Plaza Kat:3 
Üsküdar / İstanbul. Tel:0216 651 65 65- Detaylı bilgi için web sitesi: 
http://www.sigortatahkim.org/web/) 

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 : MASLAK MAH. Cadde: ESKİ BÜYÜKDERE CD. Bina: ORJİN MASLAK PL No: 27 

Posta Kodu: 34398 İlçe: SARIYER İl: İSTANBUL 

Tel: 02123931600 Fax: 02122928761 Email : info@zurichsigorta.com.tr 

Yukarıda yazılı bilgileri okudum ve formun bir nüshasını teslim aldım. 

Sigortacı veya Acentenin Tanzim Tarih: 

Sigorta Ettirenin Adı Soyadı 

tel:0216

