FİAT KASKO SİGORTASI
BÖLÜM I
TEMİNATLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

A. KASKO TEMİNATI
Fiat Kasko, 0-10 yaş arasındaki Fiat marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve
teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir.
Sigortalı araç veya araçta bulunan aksesuarlar yanma, çalınma ve/veya çarpışma nedeniyle zayi olmuş
veya kısmi hasara uğramış ise sigortacı, tespit olunan hasar tutarının sigortalıya tazmin eder:
Sigortalı araç ve araçta bulunan standart aksesuarlar, hasar tarihindeki piyasa değeri ile teminat
kapsamındadır.
Sigortalı aracın standardı dışında yer alan ilave aksesuarlarının değerlerinin poliçede belirtilmesi
gerekmektedir.
- Aksesuar için poliçede belirtilen değerin aksesuarın piyasa rayiç değerinden yüksek olması
halinde hasar, piyasa rayiç değeri,
- Aksesuar için poliçede belirtilen değerin aksesuarın piyasa rayiç değerinden düşük olması
halinde ise hasar, poliçede belirtilen değerin maksimum %10 fazlası ile tazmin edilir.

Aracın Çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüs rizikosuna ait özel şartlar;
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları'nın A.4.11 maddesi uyarınca; sigortalı araç
anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri
niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu mekana; kırma, delme, yıkma,
devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya
bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya araç
parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar teminat
kapsamındadır.
Otopark fişi/belgesi ile, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık veya
hırsızlığa teşebbüs zarar larında, hasar bedeli üzerinden % 20 muafiyet uygulanır. Ancak;
rizikonun gerçeklestigi otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin
bulunması ve giris-çıkısları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçeklesmesi
durumunda muafiyet uygulanmayacaktır. Bu fıkrada belirtilen yerler haricinde sigortalı araç
anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu
oluşacak zararlar, aşağıda sayılı haller dışında teminat kapsamındadır.
Aracın aşağıdaki koşullarda çalınması sonucu oluşacak hasarlar, poliçe teminat kapsamı dışındadır;
1. Sigortalı araca ait anahtarların; araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle
meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları,anahtarsız çalıştırılabilen araçlarda
aracın çalışır vaziyette bırakılması veya çalıştırma amaçlı kullanılan kart veya aparatın araç
içerisinde bırakılması veya bu cihazların, aracın kapılarını açma mesafesinde bulunması sonucu
meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs zararları,
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2. Sigorta ettireni, sigortalıyı veya sürücüyü, resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil,
davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı aracın ve/veya anahtarlarının elde edilmesi
suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar,
3. Cebir, fiziksel şiddet kullanılmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya
hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,
4. Otopark fişi/belgesi olmadan, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık
veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar,
5. Aracın vale veya otopark görevlisi tarafından çalınması neticesi ile oluşan hırsızlık veya
hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar,
6. Kendisine ait olmadIğı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet
olarak teslim edilen aracın, bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması neticesinde
meydana gelen zararlar,
7. Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayışamasında ve/veya
içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi
sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
8. Aracın, aracı kiralayan kişiler tarafından çalınması
B. KASKO EK TEMİNATLARI
a. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
b. Toprak Kayması Fırtına, Dolu ve Yıldırım
c. Sel-Su Baskını Hasarları
d. GLKHH ve Terör Hasarları
e. Cam Kırılması Teminatı (Seçimlik)
f. Anahtar Kaybı Teminatı
g. Kişisel Eşya (Seçimlik)
h. Yetkisiz Kişilerce Çekilme Teminatı
i. Sigara Yanığı Teminatı (Hususi ve kamyonet kullanım tarzları)
j. Kemirgen ve Vahşi Hayvan Zararları
k. Taşınan Emtea (Seçimlik)
l. Parlayıcı – Patlayıcı Madde Teminatı (Seçimlik)
m. Yurt dışı Teminatı (Seçimlik)
n. Gelir Kaybı Ticari Araçlar (Seçimlik)
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o. Hasarsızlık Koruma Teminatı (seçimlik)
C. DİĞER UYGULAMALAR
a. Hasarsızlık İndirimi
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) yenileme primleri aşağıda belirlenen oranlarda indirime tabi tutulur.
İlk 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede
İkinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede
Üçüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede
Dördüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede
Beşinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede

%30
%40
%50
%60
%65

Sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda; sigortalının karşı tarafın %100 kusurlu olduğunu
kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibraz edilmesi durumunda, sigortalının hasarsızlık
indirimi hakkı korunur.
Hasarsızlık İndirimlerinde Değişiklikler:
Tüm kullanım tarzlarında bir sefere mahsus olmak üzere cam kırılması hasarı ve bir sefere 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
(Önceki poliçesi Allianz Sigorta’dan olan yenilemelerde % 35tir.)
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.
(Önceki poliçesi Allianz Sigorta’dan olan yenilemelerde %15’tir)
Mevcut indirim oranı %30 olan poliçelerde 1. hasarda yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.
Yine sadece Allianz yenilemesi olan poliçelerde %65 hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra,
aşağıdaki durumlar dışında herhangi bir tazminat talebinde bulunulmadan geçecek olan her yıl için
ilave hasarsızlık indirimleri kazanılacaktır:
-Otomobil ve kamyonet kullanım tarzlarında adet limiti olmaksızın, diğer kullanım tarzlarında ise
bir defaya mahsus olmak üzere cam kırılması hasarı
-Bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı
-%100 rücu edilebilen hasarlar
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b. Yeni Değer Klozu (Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için )
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. Peşin anahtar teslim
bedeli, arac fatura bedelinin %15 fazlası ile sınırlıdır. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda kloz
hükümleri geçersizdir.Tam hasar olması durumunda aracın faturasının ibrazı esastır. Faturanın
ibraz edilememesi durumunda piyasa rayiç değeri dikkate alınacaktır.. 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.

c. Yetkili Servis Klozu
Allianz Sigorta A.Ş. ile Fiat Kasko anlaşması olan Fiat yetkili servislerinde eksiksiz hasar ödenmekte
olup, anlaşma olmayan servislerde hasar tazminatının %30’luk kısmı sigortalı tarafından
karşılanmaktadır.
D. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLAR (İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK) TEMİNATI
Sigortacı sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu ve genel hükümlere
göre sigortalının işleten sıfatıyla maruz kalabileceği sorumlulukları temin eder.Teminatlarla ilgili
sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Motorlu Kara Taşıt AraçlarI İhtiyari Mali
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na tabidir.
E. FERDİ KAZA
Sigortacı, sigortalı aracın sürücüsünü ve yolcularını aracın trafik ve tescil belgesinin istiap haddi
hanesine kayıtlı yer adedi ve her bir yer için poliçede belirtilen sigorta limitlerine kadar ölüm ve
sürekli sakatlık hallerine karşı temin eder. Teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dahilinde
kalan haller Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları’na tabidir.
F. HUKUKSAL KORUMA
Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışındada kalan haller
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları’na tabidir.
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G. MİNİ ONARIM HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI
Allianz Mini Onarım hizmeti hasar tanımları ve her bir servis hizmetinin yıllı adet ve ölçü limitleri
aşağıdaki gibidir:
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