
FIAT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR 
 

Fiat Kasko, 0 (sıfır) - 10 yaş arası Fiat marka otomobil, kamyonet ve minibüs kullanım 
tarzındaki araçlar için kapsam ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. 
 
 
A- Genel ve Özel Şartlar Notu  
 
Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair genişletme ve kısıtlamalar ve teminat dışında kalan 
haller Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na ve bu poliçe özel şartlarında belirlenen 
özel şartlara tabidir. 
 
B- Kasko Teminatı 

 
Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan ziyan 
ve hasar bedelini sigortalıya tazmin eder. 
 
Sigortacının sorumluluğu; 
 
a. Sigorta konusu araç, fabrika çıkışında monte edilen standart donanımlarıyla birlikte, Kasko Genel 
Şartları ve bu poliçede belirtilen Özel Şartlar çerçevesinde, hasar tarihi itibari ile piyasa rayiç değeri, 
b. Aracın standardında yer almayan aksesuarlar için hasar anında ödenecek azami tazminat tutarı, 
(piyasa rayiç değeri daha yüksek olsa da) sigortalı tarafından beyan edilen bedelin %10 fazlası ile  
sınırlıdır. 

 
C- Yeni Değer Klozu  

 
Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.2.2 hilafına, aracın ilk sahibine ait olması ve bu poliçenin, 
aracın ilk tescilinden itibaren, 15 gün içerisinde düzenlenmiş olması (15. gün dahil) koşulu ile, ilk 
tescil tarihinden itibaren geçecek bir yıllık süre zarfında meydana gelecek tam ziya 
hasarlarında,aracın hasar ödeme tarihindeki peşin anahtar teslim bedeli, tazmin edilir. Bu şartların 
sağlanmadığı durumlarda kloz hükümleri geçersizdir. Anahtar teslim deyimi aracın piyasada geçerli 
olan peşin değerini (vergi, resim ve harçlar dahil), yarım yıl taşıt pulu bedelini, noter, plaka/ruhsat 
masrafları, Trafik Sigortası primi vb.masrafları ifade eder. Ancak araç alımı sırasında vergi indirimi 
alınmış ise (engelli aracı, paralel ithalat v.b.) anahtar teslimi tutarında bu oranda kesinti yapılması 
söz konusu olacaktır.Bu madde sadece hususi otomobiller ve kamyonetler için geçerlidir. 
 
D- Deprem, Yanardağ Püskürmesi, Sel - Su Baskını Hasarları 

 
Sel-su baskını , deprem ve yanardağ püskürmesi teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Sel-su 
baskını ve deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelebilecek kasko hasarları 
muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde sigorta kapsamına alınmıştır. 
 
E- GLKHH ve Terör Hasarları 

 
GLKHH ve Terör teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Terörist eylemler ve bu eylemlerle doğan 
sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele 
Kanunu’nda tanımlanan eylemlerdir) ve grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları 
önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana 
gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde kasko sigortası 
kapsamına dahildir. 
 



F- Hasarsızlık indirimi 
 

Sigortalının kasko teminatının olması şartıyla sigortalı aracın aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir 
tazminat talebine konu olmaması halinde, sigortanın aynı gerçek kişi ya da tüzel kişi namına kesintisiz 
olarak yenilenmesi koşuluyla (Finansal kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde de 
geçerlidir) yukarıda A maddesine ilişkin yenileme primleri aşağıda belirlenen oranlarda indirime tabi 
tutulur. 
 

İlk 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede      % 30 
İkinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede     % 40 
Üçüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede     % 50 
Dördüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede     % 60 
Beşinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede     % 65 
 

Sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda sigortalının karşı tarafın % 100 kusurlu olduğunu 
kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibrazı, sigortalının hasarsızlık indirimi hakkını 
bulunduğu kademede korur. 
 

i. Hasarsızlık İndirimlerinde Değişiklikler: 
 

Cam kırılması ve bir defaya mahsus radyo – teyp hasarı; ile % 100 rücu edilebilen hasarlar hariç 
olmak üzere hasarsızlık indirimleri; aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 
 
• Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 50 
• Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 2. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 
• Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 3. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. 
 
• Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 40 
• Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 2. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. 
 
• Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 
• Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 2. hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. 
 
• Mevcut indirim oranı % 40 olan poliçelerde 1. hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. 

 
• Mevcut indirim oranı % 30 olan poliçelerde 1. hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. 
 

 
 

ii. Poliçe İptalinde Hasarsızlık İndirimi: 
 
Hasarsızlık indirimi uygulanmış poliçenin hasar dışında herhangi bir  nedenle iptal edilmesi veya 
vadesinde yenilenmemesi hallerinde dahi sigortalının hasarsızlık indirim hakkı bir önceki 
poliçesinin iptal veya vade bitim tarihinden itibaren sigortacının belirlemiş olduğu süre ile 
muhafaza edilir. Şu kadar ki, sigortalı, ara verdikten sonraki sigortacının belirlemiş olduğu süre 
içinde aynı aracına kasko yaptırırken en son 12 aylık poliçesinde uygulanan hasarsızlık 
tenzilatından yararlanır.  

 
Ancak sigortalının en son poliçesindeki aracı aynı araç değil ve yeni araç da Fiat ise bir önceki 
aracın noter satış senedinin ibrazı halinde bu indirim verilir. Önceki sigortası şirketimizde olmayan 
sigortalının daha önceki poliçesinden kazanılmış hasarsızlık indirimi var ise acente bunu belgeleyip 
sigortacı ya bildirir. 



iii. Cam Kırılmasında Hasarsızlık indirimi:  
 

Sigortalı araçlarda, aracın sırf camlarının kırılmasıyla ile sınırlı olan tazminat talebi, poliçe dönemi 
içerisinde olmak üzere, sigortalının hasarsızlık indirimini etkilemeksinizin ödenecektir. 

 
iv. Aracın Satışında Hasarsızlık indirimi: 

 
Hasarsızlık indirimi araç satışı durumunda takibi, hasarsızlık indiriminin sigortalılar ve araç tipleri 
arasında aktarımıyla ilgili konularda sigortacının mevcut yürürlükte olan uygulamaları geçerli 
olacaktır. 

  
G- Yetkisiz Kişilerce Çekilme Teminatı  
 
Yetkili olmayan kişilerce çektirilen sigortalı araca ve kurallara uygun olmadan çekilen/çektirilen 
sigortalı araçlarda meydana gelen zararlar teminata dahildir. 
 
H- Sigara Yanığı Teminatı    
 
Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar 
teminata dahildir. 
 
I- Yetkili Servis Klozu  
 
Allianz Sigorta A.Ş. ile Fiat Kasko anlaşması olan Fiat servislerinde eksiksiz hasar ödenmekte olup, 
anlaşma olmayan servislerde hasar tazminatının % 30’luk kısmı sigortalı tarafından karşılanmaktadır. 
 
J- Cam Kırılması Klozu 

 
Motorlu kara taşıt aracının sırf camlarının kırılması ile sınırlı olan tazminat talebi Fiat yetkili servisinde 
tam ve eksiksiz olmak üzere ödenecektir. 
 
K- Otomobil, Kamyonet ve Minibüs Kullanım Tarzları için Mini Onarım Hizmeti 
       
Bu teminat ile otomobil, kamyonet ve minibüs kullanım tarzları için; 
 
Mini Onarım Teminatı Mini Onarım hizmeti, sigortalı aracın kaporta, boya ve iç döşeme 
aksamlarında oluşabilecek, poliçede veya poliçe kitapçığında belirtilen listede ölçüsel ve adetsel 
limitleri belirtilen küçük ölçekli hasarların Autoking Servis merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmesi 
hizmetidir. Belirtilen limitler dahilinde gerçekleştirilen mini onarımlar sigortalının hasarsızlık 
indirimini etkilememektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allianz Mini Onarım Hizmeti Limitleri 

 
Allianz Mini Onarım hizmeti hasar tanımları ve her bir servis hizmetinin yıllık adet ve ölçü limitleri 
aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 
 

 

 

Hizmet Grupları Servis Hizmeti Adet/Yıl 

1 

Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme (DR) 

4 

 - 10 cm çapa kadar boyanın zarar gördüğü kaporta göçükleri 

Boya Tamiri, Mini Yama (PR) 

 - 30 cm'ye kadar kaporta sıyrık ve çizikleri 

 - 20 cm'ye kadar tampon sıyrık ve çizikleri 

2 

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) 

8 

 - 5 cm çapa kadar boyanın zarar görmediği kaporta göçükleri 

İç Döşeme Tamiri (IR) 

 - 5 cm çapa kadar deri, vinleks, plastik, kumaş, halı yırtık, çizik ve delikler 

 - 1 cm çapa kadar sigara yanıkları 

 - 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları 

Ön Cam Tamiri (WR) 

 - 2 cm çapa kadar sigara mandagözü, yıldız ve kombine tipi muhtelif camlar 

Leke Çıkarma (SR) 

 - 5 cm çapa kadar lekeler 

3 
Plastik Tampon Tamiri (BR) 

2 

 - Ön ve arka tamponlarda teknik olarak onarılabilir yırtık, göçük ve kopuklar 


