ARACIM GÜVENDE GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan
menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı
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 Ünvanı
Adresi
Tel
Faks no
E-mail

:
:
:
:
:

2. Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı
Adresi

: Corpus Sigorta A.Ş.
: Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:19 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL

Tel & Faks no
E-mail

: +90 212 288 68 44 / +90 212 217 23 00
: info@corpussigorta.com.tr

Hasar İhbar Hattı

: +90 212 334 20 79

B. UYARILAR
1.
Bu poliçe ile , Kara Araçları Kasko Sigortası, İhtiyari mali sorumluluk sigortası, Koltuk Ferdi kaza
sigortası, genel şartları kapsamında teminat verilmiştir..
Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek bu branşlara ait
genel şartları, klozları ve poliçede yazılı hususları dikkatlice okuyunuz.
2.
Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmışsa tamamının, primin taksitle
ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ödenmesiyle başlar. Aksi halde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi
sorumluluk başlamaz. Prim ödemesinde, ‘’mutlaka’’, ‘’kesin’’ gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı
hallerde (Borçlar Kanunun md. 107 ), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar
olmaksızın sözleşme sona erer.
3.
Sigorta sözleşmesinin feshedildiği hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül
eden prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
4.
Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyip, sigorta
ettiren/sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının, rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi
sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.
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5.
Sigorta süresi sona ermeden tam hasar meydana gelmesi halinde sigortacı primin % 100 üne hak
kazanacağından hasar tarihi itibariyle yapılacak poliçe iptallerinde prim iadesi yapılmaz. Kısmi hasar
hallerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih hakkını, kısmi tazminat
ödemesinden sonra kullanabilir.
6.
Ses ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak ödenen hasar tazminatı kadar bu cihazlara ilişkin sigorta
teminatı eksilecektir. Teminatınızın devam edebilmesi için lütfen sigortacınızla temasa geçiniz.
7.
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.
8.
Orijinal anahtarın kullanımı ile yapılacak hırsızlıkların teminat kapsamına alınıp alınmadığı veya hangi
kriterler çerçevesinde teminatta olduğu konusunda Sigortacınızdan bilgi talep ediniz.
9.
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.
10. 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.
11. 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.
12. Aracın yasal olarak taşımasına izin verilen yük miktarından fazla yük veya yolcu sayısından fazla yolcu
taşınması 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
Bu sigorta, ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
1. Kasko Sigortası ile ;
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,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
1.
Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine
olmamak üzere poliçede gösterilecek özel şartları kararlaştırabilme hakkı vardır.
2.
C1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, söz
konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ilave prim alınması ve poliçe ekinde
teminat verildiğine dair not eklenmesi şartı ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
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*Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, deprem, toprak
kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, taşıtta sigara benzeri maddelerin
teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar,
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, kemirgen veya benzeri hayvanların araca vereceği her
türlü zararlar, taşıt anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın
çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelen hasarlar ile kaybolan ve çalınan anahtarlar
dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.
C.2- İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve İhtiyari Mali
Sorumluluk Sigortası Genel şartlarına göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe
teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını,
poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da
temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Manevi tazminat talepleri, poliçede kayıtlı olması
durumunda ve poliçede yazılı oranlar da teminat kapsamına alınmıştır.
C.3- Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılması esnasında araç içinde seyahat eden sürücü ve yolcuların,
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Kapsamında ve bu poliçede teminat kapsamına alınmış olması şartıyla
poliçede yazılı hadlere kadar vefat ve sürekli sakatlık hallerini temin eder. Deprem teminatı, poliçede temin
edilmiş olması durumunda teminat kapsamına alınmıştır.
C.4- Hukuksal Koruma Teminatı
Poliçede teminat altına alınmış olması şartı ile, Motorlu araca ve Sürücüye bağlı hukuksal koruma
teminatlarının, poliçede kayıtlı limitlere kadar verildiği bu sigortada, sigorta ettirenin aleyhine açılan dava ve
takipleri için poliçede yazılı limitler ve oranlar dahilinde, tazminat ödenir. Yıllık azami ödenecek tazminat
tutarı Hukuksal Koruma sigorta bedeli ile sınırlıdır.
C.5- Yol Yardım Hizmetleri
Yol yardım hizmetleri ile ilgili olarak Assıst Line ile, hizmet sağlayıcı anlaşmalı Şirketleri arasındaki anlaşma
hükümleri geçerlidir. Kaza durumlarında herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan 0212 334 20 76 numaralı
telefon hattından Araç Yardım Merkezini aramanız gerekmektedir. Hizmet detaylarını
www.CORPUSsigorta.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.
C.6 - Mini Tamir Hizmeti
Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, bu poliçe teminat
kapsamında olmak şartıyla Auto Kıng Mini Tamir Servis Merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmektedir. Mini
tamir kullanılması sadece beyana dayalı olup, hasarla ilgili evrak gerektirmez, hasar dosyası açılmaz. Bu
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hizmetlerden, sigortalı aracın zarar verdiği araçta yararlanabilir. (Bu teminat sadece Hususi ve Kamyonet
kullanım tarzındaki araçlara verilir.)Detaylı bilgiye www.corpussigorta.com.tr adresinden ulaşılabilir.
C.7-Tıbbi ve Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri
1) Tıbbi Yardım ve Danışma Hattı
Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınının
karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis
merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık
problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç
önerilmez. Meydana gelen acil sağlık durumlarında Assist Line doktoru ile sigortalı konferans görüşmesi
yaptırılarak gerekli tıbbi danışma hizmeti verilir. İlgili hizmet sadece danışmadan ibarettir. b) Ambulans
Gönderilmesi
Müşteri'nin, bedeni yaralanma veya ciddi hastalığı durumunda Şirketimiz, naklin aynı il sınırları içinde olması
kaydı ile bir yıl içinde limitsiz olarak Müşterinin bulunduğu noktaya doktor veya kara ambulansı yollar ve
tedavinin yapılabileceği en yakın hastaneye naklini gerçekleştirir. Nakil esnasında ilk müdahale amaçlı
kullanılan her türlü sarf malzemesi ve ilaç bedeli CORPUS Sigorta’ya aittir. Şirketimizin Tıbbi Ekibi tarafından
onaylanmayan veya acil durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edecek olan ücretleri
Müşteri kendisi ödeyecektir. Şehirlerarası tıbbi nakil için limit en yakın hastaneye olması kaydıyla 500 TL’dir,
ancak nakil gerçekleşirken acil ambulans müdahalesi kavramı haricinde olan durumlar için oluşacak olan her
türlü ekstra masraflar Müşteriden onayı sonrasında tahsil edilir.
2) Hukuksal Danışma Hattı
Sigortalının Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi alması maksadıyla talepte bulunması
halinde, Şirketimiz; uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli
bilgilendirmeye aracı olacaktır.
Bu hizmet yalnızca danışma ve bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek delil, belge v.b. ile bir analiz yapılmadığından,
varsa karşı tarafın iddiaları incelenmediğinden, sunulan hizmet kesin bir karar ve yol göstermez; yalnızca
sigortalının anlattıkları karşısında bir yorum niteliğindedir. Ayrıca bu hizmet hiçbir şekilde müdahil olmayı
veya dava sürecine katılmayı içermez.
5. Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Genel Şartlarına bakınız. (Genel Şartlar
www.corpussigorta.com.tr adresinden temin edilebilir.)
Ayrıca; aşağıdaki haller nedeniyle araçta meydana gelen zararlar da sigorta teminatının dışındadır.
Genel şartların; A.4.14.maddesi Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık
nedeniyle meydana gelen zararlar ve A.4.15. maddesi 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 zararlar.
C.8 – Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluğu Klozu (Kamyon Klozu)
İş bu Poliçe de bu teminat verilmiş ise;
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İşbu sigorta; yukarıda yazılı limitler ve poliçede yazılı genel ve özel şartlar çerçevesinde, kamyon/TIR veya
treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan 3. Şahıslara ait yükün uğrayacağı
zıya ve hasarlar sonucu sigortalı taşıyıcıya düşebilecek hukuki mali sorumluluğu teminat altına alır. Sigorta
ettirilen araçta bulunan ve sigortalının 3.şahıslar ile yaptığı hukuken geçerli bir taşıma anlaşması
çerçevesinde (taşıma sözleşmesi, navlun faturası, sevk irsaliyesi v.b.) taşımakta olduğu 3.şahıslara ait ticari
emteanın, aracın uğrayacağı kasko hasarları sonucunda maruz kalacağı ziya ve hasarlar nedeniyle emteanın
sahibi olan 3.şahıslardan sigortalıya gelebilecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen azami sorumluluk limiti
üzerinden teminata dahil edilmiştir.
Ancak bu teminat sadece, emteada meydana gelen ziya ve hasarların sigortalı araçta teminata giren diğer
hasarlara neden olan bir kaza sonucunda, beraber ve aynı anda meydana gelmiş olması halinde geçerlidir. Bu
nedenle, taşınan emteanın araçtan bağımsız olarak kısmen veya tamamen hasarlanması ve/veya çalınması
nedeniyle doğabilecek tazminat talepleri bu sigorta kapsamının dışındadır.
Bir ya da birkaç tazminat hakkı sahibi olup olmadığına ve/veya teminata giren bir ya da birkaç hasarın bir ya
da birkaç kerede ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, bu teminat kapsamında ve bu poliçe döneminde
ödenebilecek azami tutar poliçede belirtilen azami sorumluluk limiti ile sınırlıdır.
Bu teminat, "Yük Taşımaya Mahsus Araçlarda Taşınan Emtea Klozu" hükümleri çerçevesinde kasko sigortası
ile sağlanan taşınan emtea teminatından hariç, ek prim karşılığında poliçeye eklenmiş olması halinde hüküm
ifade eder.

C. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
* Hasar İhbar Anında iletilecek Bilgiler Poliçe ve zeyilname numaraları, Sigortalı ismi ve/veya unvanı, Hasar
tarihi, Hasar yeri / Sigortalı cep ve ev / iş telefonları varsa mail adresi / faks numarası, Tahmini hasar
miktarı, Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri, Banka hesap numaraları (
IBAN no ) * Kasko Hasar Taleplerinde;
Trafik kazası tespit tutanağı ( Kaza zaptı ), Anlaşmalı tutanak, Hasar beyanı, Alkol raporu, Ruhsat fotokopisi,
Ehliyet fotokopisi, şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara ilişkin fotoğraflar, Eksper veya
şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre talep edilebilecek diğer ek belgeler, Banka hesap
numaraları ( IBAN no ), D/M muavafakati, Kaza yeri fotoğrafları, Masak Evrakları
* Araç Çalınması Taleplerinde
Emniyet birimlerince tutulmuş, zabıt ve ifade tutanağı, Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler, 30 gün sonra
karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı, Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair
yazı, Dain-i mürtehin muvafakatı
* Pert (Ağır Hasarlı) Hasarlarda Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname, Trafikten çekme veya hurda
belgesi, Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı, Dain-i mürtehin muvafakatı, Araca ait tüm
belge ve dokümanlar * Sigortacı yukarıda belirtilen hasar evrakları dışında talep edeceği belgeleri SMS
veya mail yolu ile hak sahibinden talep edecektir.
2.
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte poliçenizde
belirtilen +90 212 334 20 79 numaralı CORPUS Sigorta Hasar ihbar hattına başvuruda bulununuz.
3.
Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

CORPUS Sigorta –Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

4.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü genel ve özel şartlar ile klozlar
çerçevesinde teminat veren sigortacıya aittir.
5.
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.
D. TAZMİNAT
A) Kasko Sigortasında:
Sigorta bedeli; CORPUS sigorta aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Rayiç
Değer Tespiti; Rayiç değer rizikonun gerçekleştiği tarih itibari ile sigortalanan araç markasının yetkili/özel araç
satışı yapan galeriler ile internet üzerinden araç satışı yapan sitelerden CORPUS Sigorta tarafından veya hasar
tespiti için görevlendirilen eksper tarafından belirlenir. Mevcut yerlerden tespit edilecek en az üç değerin
ortalaması rayiç değer olarak kabul edilecektir. Her halükarda tespit edilen değer, Türkiye Sigorta Birliğince
belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değeri geçemez. Hasar durumunda eksik/aşkın
sigorta uygulanmayacaktır.
E. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Akdedilecek sözleşmede temin edilmiş ise;
1.1. Kasko Sigortası kapsamında verilen, aracın orjinal anahtarının çalınması teminatında, kanunen geçerli
bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacıyla aracın teslim edildiği işletmelerden aracın çalınması
veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlarda (ilgili kloz c maddesi) sigorta
bedeli üzerinden % 20 muafiyet uygulanır.
1.2. Kasko Sigortası poliçemizde teminat verilmiş olmak kaydı ile,araç sahibine ait taşınan yükün uğrayacağı
hasarlarda, taşınan yük sigorta bedeli üzerinden % 10 oranında tenzili muafiyet uygulanır.(Araca yurt dışı
teminatı verilmiş olsa bile, taşınan yük teminatı Türkiye sınırları içinde geçerlidir.)
2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren mevzuat ve ilgili genel ve özel
şartlarda öngörülen azami süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri
tamamlanacaktır. Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin edilecektir.
Ancak onarım yolu ile aynen tazmin yapılamadığı durumlarda nakden tazminat ödenir.
4.CORPUS Sigorta tahkim sistemine üyedir.
G. 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 iş günü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.

CORPUS Sigorta –Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

SİGORTACININ ;
Ticaret Unvanı
Adresi

: Corpus Sigorta A.Ş.
: Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:19 Maslak 34485 Sarıyer/İSTANBUL

Tel & Faks no
E-mail

: +90 212 288 68 44 / +90 212 217 23 00
: info@corpussigorta.com.tr ; musterilişkileri@CORPUSsigorta.com.tr

Sigorta Ettirenin, Adı Soyadı ve imzası

Tarih : …. /….. /……

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası

Tarih : …../……/…..

CORPUS Sigorta –Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

