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ARABAM GARANTİDE GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 
 
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak 
diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın 
devamı sırasındaki hakları, yükümlülükleri sözleşmenin konusu, işleyişi ve önemli nitelikteki 
bazı değişiklik ve gelişmeler konusunda genel bilgi vermek amacıyla 28.10.2007 tarih ve 26684 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye 
ilişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme formu ekinde verdiğimiz teklif, 
talebinizin/teklifinizin, şirketimiz şartlarınca revize edilerek düzenlenmiş halidir. 

 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER  
 
1. Sözleşmeye Aracılık Eden Sigorta Acentesinin; 
Ticaret Ünvanı              : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 
Adresi : 
 
Tel & Faks No               : 0326 25674-0326 5128113 
Mersis No                      : 0879 0017 5660 0379 
 
2. Teminatı Veren Sigortacının; 
Ticaret Ünvanı                : EUREKO SİGORTA A.Ş. 
Adresi                       : Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 

34662 Üsküdar / İSTANBUL 

Tel & Faks no.               : 0216 400 10 00 - 0216 474 22 90 

Mersis No                       : 0008 0067 5250 0014 

 
B. UYARILAR  

 

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek 
KASKO, FERDİ KAZA, İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK, HUKUKSAL KORUMA 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, poliçe üzerinde ödeme planında kesin ödeme zamanı ve miktarı 
yazılı primin veya prim taksitinin belirtilen ödeme günü bitimine kadar tahsil edilemediği 
durumda, Sigortacı poliçeyi tahsilat yapılamayan tarih itibariyle TTK 1434. Maddesi ve 
genel şartlarda belirtildiği şekilde feshetme hakkına sahip olur. 
5. Cayma Süresi:Ürününüzün ihtiyaçları karşılamadığına karar vermeniz halinde 
poliçenizi başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Eureko Sigorta İletişim 
Merkezi’ni (444 66 60) arayarak iptal edebilirsiniz 
6. 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. 

http://www.eurekosigorta.com.tr/
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 7. 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 sağlanmaktadır: 
 
• Kasko Maddi Kayıplar 
• Kasko Yangın 
• Kasko Hırsızlık 
• Grev, Lokavt, Halk Hareketleri 
• Terörizm 
• Seylap (Sel ve Su baskını) 
• Deprem 
• Ferdi Kaza Ölüm 
• Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık 
• Ferdi Kaza Tedavi Masrafları 
 
Doğal Afet Muafiyet Klozu 
 
Sel ve su baskını, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım ve yanardağ püskürmesi 
nedeni ile meydana gelen zararlarda muafiyet uygulanmayacaktır. 
 
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı 
aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 
 
Kısmi Hasar Notu: 
 
Kısmi hasarlarda, poliçe süresince meydana gelen hasar/hasarlar sonrası sigortalı 5 iş günü 
içinde sigorta akdinin feshini talep etmediği takdirde sigortacının genel şartların "B.4.4.2 kısmi 
hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak 
tazminat ödemesinden sonra kullanabilir" maddesine göre fesih hakkını kullanması ya da bunun 
yerine ek prim almak suretiyle sigorta akdini vade sonuna kadar sürdürmesi hakkı saklıdır. 
 
3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave 
primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir. 
 
• Diğer Aksesuarlar 
• Kasa/Tank/Lpg 
• Manevi Tazminat 
• Yurt Dışı 
• Ses ve Görüntü Cihazları 
• Taşınan Emtea 
 
Yurt Dışı Teminat Klozu: 
 
işbu poliçe ile sigortalı araç aşağıda belirtilen istisna, muafiyet ve şartlar dahilinde 
türkiye sınırları dışında da teminat altına alınmıştır. ancak poliçede temin edilmiş olsa 
bile grev-lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terörizm, deprem, sel-seylap, kullanım gelir 
kaybı, taşınan yük teminatı yurtdışında geçersizdir. 

http://www.eurekosigorta.com.tr/
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 • Bosna-hersek, hırvatistan, makedonya, slovenya, sırbistan, karadağ, kosova özerk bölgesi, 
arnavutluk, rusya, türki cumhuriyetler, moldova, gürcistan, ermenistan ve iran'da 
meydana gelebilecek hırsızlık hasarları için oluşan hasarın % 20'si sigortalı üzerinde kalmak 
şartıyla müşterek sigorta esasına göre teminat verilmiştir. 
• Irak've suriye'de meydana gelebilecek tüm kasko hasarları teminat kapsamı dışındadır. 
• Kaza anında yerel yetkililere zabıt tutturulması, hasarın tespiti için ekspertiz yapılması, 
ekspertiz raporunun ve tamir masraflarına ait orijinal faturaların mahalli konsolosluğumuz 
veya resmi makamlar tarafından tasdik edilmesi gereklidir. Hasar bedeli hesabında hasar 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacağı, tazminatın Türkiye'de Türk lirası 
olarak ödenmesi taraflar arasında kararlaştırılmıştır. 
• Yurtdışında yapılacak onarımlarda onarım faturasının 5.000 eur üzerinde olması durumunda 
toplam hasar bedelinin %20' si oranında tenzil-i muafiyet uygulanacaktır. yurt dışı kurtarma 
klozu çekici ve ona bağlı römorkların yurtdışında meydana gelen hasarlarında, her ikisi için 
toplam kurtarma ve çekici masrafları olay başı ve poliçe süresince azami 5.000 EUR, limit ile 
sınırlı olacak şekilde teminat kapsamına alınmıştır. 
 
Taşınan Emtea Klozu : 
 
* Sigortalı araçta taşınan, sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait, poliçede cinsi belirtilmiş 
emteanın, aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda oluşacak ziya ve hasarlar için 
teminat verilmiştir. 
*  Poliçede aksine hüküm bulunmadıkça taşınan emtianın araçtan bağımsız kısmen veya 
tamamen 
çalınması sonucunda oluşacak maddi zararlar teminatın dışındadır. 
*   Araç park halindeyken taşınan emtianın çalınması, sadece bunların sigortalı araçla birlikte 
çalınmış olması halinde temin edilir. 
*  Taşınan emteanın; tütün ve tütün mamülleri, alkollü içecek olması halinde beher hasarda 
emtea hasar bedeli üzerinden %20 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. 
*  Taşınan yükün tehlikeli madde olması halinde;Taşıtın , kurallara uygun bir şekilde yasal olarak 
taşınmasına 
izin verilen patlayıcı,parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar 
teminata dahildir. 
 
Sigorta Süresi 1 yıl olup, poliçeniz talebiniz üzerine otomatik olarak yenilenmeyecektir. 
*  Poliçenizin otomatik olarak yenilenmesini talep ediyorsanız, 
*  Poliçenizle ilgili her türlü bilgi, iptal ve değişiklik talepleriniz ya da her türlü bilgi ve talebiniz için, 
444 66 60 alo Eureko ya başvurabilirsiniz. 
 
Hasarsızlık Koruma 
İşbu poliçede Hasarsızlık Koruma Teminatı Bulunmamaktadır.Hasarsızlık indirimi ve hasarsızlık 
koruma klozu: 
hasarsızlık indirimi:sigortalı tarafından kasko sigorta poliçesinden bir yıl süresince herhangi bir 
hasar tazminatı 
talep edilmemesi durumunda poliçe yenilemesinde kasko tarife primleri üzerinden aşağıdaki 
oranlarda hasarsızlık indirimleri uygulanır : 
1. Yılın Sonunda %30 
2. Yılın Sonunda %40 
3. Yılın Sonunda %50 
4. Ve  üzerindeki yılların sonunda %60 
*************************** 

A. Hasarsızlık İndirim Hakkının Devamı: 
Trafik kaza tespit tutanağına (KTT) göre kasko sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunması 
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 ve sigortacının %100 rücu talebini yöneltebileceği kusurlu tarafın belli olması halinde, 
poliçe süresi içinde 1 adet ses ve görüntü cihazları hasarı veya 1 adet cam kırılması veya 
1 adet anahtar çalınması hasarı olması ve poliçede başka bir hasar dosyası açılmaması halinde 
hasarsızlık indirim hakkı poliçe yenilemesinde bir üst kademeye geçer. 
*************************** 

B. Hasarsızlık İndirim Hakkının Korunması: 
A) Hasarsızlık Koruma Teminatı Satın alınmış ise; 
poliçe süresi içinde 1 adet ses ve görüntü cihazları hasarı veya 1 adet 
cam kırılması veya 1 adet anahtar çalınması hasarı dışında, 1 adet hasarın meydana 
gelmesi halinde, poliçe yenilenirken hasarsızlık indirim oranı aşağıdaki oranlar 
dahilinde uygulanır: 
%30 olan 1.yıl indirimi yenilemede %20, 
%40 olan 2.yıl indirimi yenilemede %30, 
%50 olan 3.yıl indirimi yenilemede %40, 
%60 olan 4.yıl ve üzeri indirimi yenilemede %50, 
B) poliçe süresi içinde 1 adet ses ve görüntü cihazları hasarı veya 1 adet cam kırılması veya 1 
adet anahtar 
çalınması hasarı dışında, 2 adet hasarın meydana gelmesi halinde, poliçe yenilenirken 
hasarsızlık indirim oranı 
aşağıdaki oranlar dahilinde uygulanır: 
%30 olan 1.yıl indirimi yenilemede %0, 
%40 olan 2.yıl indirimi yenilemede %0, 
%50 olan 3.yıl indirimi yenilemede %30, 
%60 olan 4.yıl ve üzeri indirimi yenilemede %40 
*************************** 

Uyarılar: 
1) Hasarsızlık ve buna bağlı tüm uygulamalarda adı geçen indirimlerin uygulanabilmesi için 
poliçenin birbirini takip eden süreler zarfında kesintisiz olarak yenilenmesi ve hasarsızlık 
halinin bu süre veya süreler zarfında kesintisiz devam etmiş olması gerekmektedir. 
2) Eureko sigorta yenilemelerinde, vade bitiş tarihinden itibaren 60 gün içinde yenilenmeyen 
poliçelerde hasarsızlık indirim hakları sona erer. diğer şirket geçişlerinde bu süre 30 gün 
olup, 30 gün içinde yenilenmeyen poliçelerde hasarsızlık indirim hakkı sona erer. 
3) Trafik kaza tespit tutanağına (KTTt) göre kasko sigortalı araç sürücüsünün kusursuz 
bulunduğu ve sigortacının %100 rücu talebini yönetebileceği kusurlu tarafın belli olduğu 
hasarlar, geçerli hasar dosyası olarak hasarsızlık oranı hesabında dikkate alınmaz. 
4) Hasarsızlık koruma teminatı satın alınmadığı durumlarda, poliçe süresi içinde 1 adet ses 
ve görüntü cihazları hasarı veya 1 adet cam kırılması veya 1 adet anahtar çalınması hasarı 
dışında meydana gelen ilk hasarda hasarsızlık oranı sıfırlanır. 
Terör Klozu : 
Genel Şartların A.5 maddesinin 5.9 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 
 
Manevi Tazminat 
Manevi tazminat klozu (kombine olmayan limitler için); 
İhtiyari Mali Mesuliyet teminatına, manevi tazminat talepleri ek teminat olarak dahil 
edilmiştir. Manevi tazminat limiti poliçe üzerinde yazılı maddi tazminat limiti içinde ve bu 
limit ile sınırlı olarak verilmiştir. 
5. Teminat dışı hâller için Kasko, Ferdi Kaza, İhtiyari Mali Sorumluluk, Hukuksal Koruma 
Sigortası Genel Şartlarına bakınız. 

http://www.eurekosigorta.com.tr/
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 6. Arabam Garantide Plus Ürünü için fiyatlandırma, sigortalının demografik bilgileri, sigortaya 
konu aracın teknik bilgileri ve bedeli , sigortalı ve aracın geçmiş hasar bilgileri dikkate alınarak 
yapılmaktadır. 

7. Sigorta Genel Şartlarına ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

Ç. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 
 
1. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını 
müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 
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. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 

 

D. TAZMİNAT 
 
1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat 
ediniz. 
Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi 
taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek 
değeridir. 
2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, 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 hâlinde, aşkın sigorta söz 
konusudur. 
Bu durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı 
miktar ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi 
talep edilebilir. 
4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, ikame (gerçek) değerden düşük 
tespit edilmesi 
hâlinde eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat 
öder. 
5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından 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. 
Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 
internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir. 

 

E. TAZMİNAT ÖDEMESİ 
 
1. Aktedilecek sözleşmede % ......... veya ................ TL muafiyet uygulanır. 
■ Zarar, yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde ise, sigortacı bunu aşan kısmı 
karşılayacaktır. 
□ Zarar gerçekleşirse ve yukarıda yazılı oran veya miktarın üzerinde olursa, zararın tamamı 
ödenecektir. 

 

http://www.eurekosigorta.com.tr/
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2. Tam hasar durumunda tazminat; 
■    Poliçede yazılı bedel üzerinden ödenecektir. (takseli sigorta/mutabakatlı değer 
yapılmışsa) 
□ Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak ödenecektir. 
 
3. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 15 gün 
içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. 
 
4. Sigortacı; ■Tahkim Sistemine üye □ Tahkim sistemine üye değil 
 
1. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ  
 
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: Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / 
İSTANBUL Telefon: 0216 400 10 00 Faks: 0216 474 22 90 E-mail: 
es_info@eurekosigorta.com.tr 
 
 
 

http://www.eurekosigorta.com.tr/
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