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TAMAMLAYICI KASKO SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI 
 
 

Tamamlayıcı Kasko sigorta poliçesi kapsamında sağlanan teminatlar teminatların yalnızca 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesine sahip ve belirli hasarsızlık 
basamaklarında yer alan otomobil ve kamyonet kullanım tarzları için verilmiş olduğu, ve her türlü rent-a-
car (uzun/kısa süreli kiralık araçlar), sürücü kursu araçları, taksi/dolmuş kullanımının ve daini mürtehinli 
(rehinli) araçların teminattan hariç tutulacağı ve aracın herhangi bir şekilde rent-a-car (uzun/kısa süreli 
kiralık araçlar), sürücü kursu araçları, taksi/dolmuş amaçlı kullanımı esnasında oluşabilecek zararlar 
itibariyle sigortacının bu poliçe altında herhangi bir tazminat sorumluluğunun doğmayacağı taraflar 
arasında kararlaştırılmıştır.  
 
TANIM 
 
İlk Ateş Esası: Sigortaya konu malın veya tesisin (aracın) toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve 
sigortacının aralarında mutabakatla belirledikleri bir sigorta değeri üzerinden sigortalanmasıdır. Bu 
durumda, sigortacının azami sorumluluğu (sigorta bedeli) belirlenen değer kadardır. Bu değerin üzerindeki 
hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez. 
 
Azalan Bakiye Esası: Poliçe süresi içerisindeki kısmi hasar ödemelerinin, ilgili teminatın bedelinden 
düşülmesi yöntemidir. Sonraki hasarlar kalan teminat bedeli üzerinden değerlendirilir. 
 
 
BÖLÜM 1 
 
SİGORTALI ARACIN ZİYAN VE HASAR TEMİNATLARI 
 
A- Genel Şartlar 
 
Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Kara Araçları 
Kasko Sigortası Genel Şartları'na ve bu poliçe özel şartlarında belirlenen özel şartlara tabidir. 
 
B- Çarpışma Teminatı 
 
Sigortalı aracın; karayolunda kullanılan motorlu-motorsuz araç veya araçlarla çarpışması, araç veya 
araçlar tarafından çarpılması, araç veya araçlara çarpması sonucu oluşan kısmi hasar ilk ateş esasına 
göre, poliçe üzerinde belirtilen yıllık limite kadar teminat altına alınmıştır.  Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, 
teminat kapsamına giren yukarıda yazılı rizikoların gerçekleşmesi halinde, sigortacının rücu hakkını 
korumak ve kazayı ve kazanın oluş şeklini ispat etmek amacıyla, kaza tespit tutanağı düzenlemek ve karşı 
tarafa ait geçerli trafik poliçesini temin etmekle, karşı tarafın trafik poliçesinin olmaması, motorsuz araçlar 
ile çarpışması/çarpılması durumunda ise jandarma veya polis zabtı sağlamakla yükümlüdür. Kaza tespit 
tutanağı veya jandarma/polis zabtı olmayan hasarlar her koşulda teminat dışındadır. 
 
 
 
C- Teminat Limit Klozu 
 
Poliçenin ön yüzünde yer alan Çarpışma ve Çalınma teminatları ilk ateş esasına göre belirlenmiştir. 
Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan bir tanesinin meydana gelmesi sonucunda ödenecek azami 
tazminat tutarı poliçe ön yüzünde yer alan bedel ile sınırlıdır. Çarpışma teminatı kapsamında limit sadece 
kısmi hasarlar için azami 5.000 TL, Çalınma teminatı kapsamında limit azami 20.000 TL olup, poliçe yıllık 
azami toplam hasar limiti 25.000 TL ile sınırlıdır. İlgili teminatlara ait hasar ödemeleri azalan bakiye 
esasına göre yapılır. Poliçeden yıllık azami limit kadar tazminat ödenmesi halinde Tamamlayıcı Kasko 
poliçesi sigorta teminatı, sigorta ettirene prim iadesi yapılmaksızın sonlanır. Ek teminat olarak poliçe 
kapsamına dahil edilmiş olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı 100.000 TL üst limit ile sınırlıdır. 
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D- Mülkiyet Değişikliği 
 
Sigortalı aracın sigorta süresi içinde mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde sigorta sözleşmesi sona 
erer. Sigortalı gerçek ya da tüzel kişi poliçede yazılı bitiş tarihini geçmemek kaydıyla mevzuat kapsamında  
geçerli satış sözleşmesini ibraz ederek poliçenin iptalini talep edebilir. Bu durumda poliçe, satış tarihinden 
itibaren iptal edilerek sigorta ettirene gün esası üzerinden prim iadesi yapılır. 
 
E- Yenileme İndirimi 
 

* Tamamlayıcı Kasko sigorta poliçesinin ilk bir yıllık vadesi içerisinde sigortalı tarafından kusurlu 
herhangi bir hasar talebi olmaması halinde, vade bitiminde yenileme poliçesinde %5 yenileme indirimi 
uygulanır. 
* Tamamlayıcı Kasko ürününden, Allianz Sigorta A.Ş. (Allianz Sigorta) kasko ürünlerinden herhangi 
birine geçişlerde yenileme indirim hakkı devredilemez.  
 
* Sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda sigortalının karşı tarafın yüzde yüz kusurlu olduğunu 
kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibrazı, sigortalının yenileme indirimi hakkını korur.  

 
a. Poliçe İptalinde Yenileme İndirimi: Yenileme indirimi uygulanmış Tamamlayıcı Kasko sigorta 

poliçesi hasar dışında herhangi bir nedenle iptal edilirse veya vadesinde yenilenmezse, yenileme 
indirimi hakkı bir önceki poliçenin iptal veya vade bitim tarihinden itibaren 30 gün süre ile muhafaza 
edilir. Sigortalı/sigorta ettirenin farklı bir sigorta şirketinden olan önceki sigorta poliçesinde kazanılmış 
indirimleri (hasarsızlık vb.), Tamamlayıcı Kasko sigorta poliçesi kapsamında kullanılamaz. 

 
 

b. Aracın Satışında Yenileme İndirimi: Araç satışı durumunda sigorta ettiren/sigortalılar ve kullanım 
tarzları arasında yenileme indirimi aktarımı yapılamaz. 

 
F- Hasarsızlık İndirimi 
 

Tamamlayıcı Kasko sigorta poliçesi hasarsızlık indirimi uygulamasına dahil değildir.  
Hasarsızlık indirim hakkının kazanılması, korunması ve taşınması Tamamlayıcı Kasko sigortası 
dışında her bir ürünün kendi koşulları kapsamında gerçekleşir. Sigortacı, sigortalıya ait Tamamlayıcı 
Kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan hasarsızlık haklarının bir başka sigorta şirketine taşınması 
konusunda sorumlu tutulamaz. 

 
 
G- Coğrafi sınır: 
 
İş bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında 
oluşan hasarlar her koşulda teminat dışındadır. 
 
H- Ekspertiz ve Hasar Ödeme Prosedürü 
 
Çarpışma hasarlarında ekspertiz istenmeyecek olup, kaza tespit tutanağı, beyan/zabıt, ruhsat, ehliyet, 
fatura, ibraname ve fotoğraf karşılığında hasar ödemesi yapılacaktır. Allianz Sigorta gerekli gördüğü 
durumlarda eksper gönderilebilir. 
 
Bunun dışındaki hasar türlerinde Allianz Sigorta’nın mevcut hasar uygulamaları ve prosedürü geçerli 
olacaktır. 
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I- Aksesuar Teminatı 
 
Araçların fabrika çıkışı standardında olan teyp-kolon vb. ses ve görüntü cihazlarının tamamı poliçedeki 
çarpışma teminatı ve bu teminat limitleri çerçevesinde poliçeye dahildir. Orijinal olmayan ve araçların 
fabrika çıkışı standardında bulunmayan aksesuarlar teminat dışındadır.  
 
 
J- Aracın Çalınması Veya Çalınmaya Teşebbüs Teminatı 
 
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işbu poliçe kapsamında 
sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu aracının <Aracın çalınması veya çalınmaya 
teşebbüsü> sonucu uğrayacağı maddi zararını poliçe üzerinde belirtilen limitleri aşmamak koşulu ile temin 
eder. Aracın çalındığı andan bulunduğu ana kadar geçen sürede araçta oluşan ziyanlar çarpışma teminatı 
kapsamında ve çarpışma teminatı limitleri çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.  
 
Çalınma hasarlarında aracın çalınma tarihi itibariyle Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri 
Birliği (TSB) tarafından açıklanan değerinin, poliçede belirtilen Tamamlayıcı Kasko sigortası teminat 
limitinden düşük olması halinde hasar ödemesi TSB değeri üzerinden hesaplanarak, yüksek olması 
halinde ise poliçede yazılı Tamamlayıcı Kasko sigortası teminat limiti çerçevesinde yapılır. 
 
Poliçe vadesi içerisinde meydana gelen araç çalınmasından dolayı sigortalıya tazminat ödemesi 
yapıldıktan sonra Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat sona ermiş 
olacağından prim iadesi yapılmaksızın poliçe iptal edilir. 
 
Çalınan sigortalı aracın tazminat ödemesinden önce bulunması durumunda sigortalı aracı geri almak 
zorundadır. Sigortalı aracın tazminat ödemesinden sonra bulunması halinde ise; sigortalı, almış olduğu 
sigorta tazminatını tahsil tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte Allianz Sigorta’ya iade etmekle 
mükelleftir. Aksi halde, sigortalı aracın piyasa rayiç değeri ile ödenen tazminat arasındaki farkın Allianz 
Sigorta tarafından sigortalıya ödenmesi üzerine aracın mülkiyetini araç üzerinde herhangi bir kısıtlama 
bulunmadığını gösteren belgeler ile birlikte Allianz Sigorta’ya devretmek zorundadır. 
 
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.4.11 maddesi uyarınca, ek sözleşme niteliğinde işbu 
özel şart gereği; 
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 çalınmaya teşebbüs edilmesi 
sonucu oluşacak zararlar ile, aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım 
amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya 
çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek zıya ve hasarlar, sigortalının ilgili işletmelerin 
yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat süreci başlatması halinde poliçe üzeride belirtilen limitler 
çerçevesinde teminat kapsamındadır.  
  
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yerler/durumlar haricinde sigortalı araç anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle 
aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar, aşağıda sayılı haller 
dışında teminat kapsamındadır.  
  
1. Sigortalı araca ait anahtarların araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen 
hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları 
2. Sigorta ettireni veya araç malikini veya 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  
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4. Kendisine ait olmadığı 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 
5. Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayıflığından ve/veya içinde 
bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu meydana 
gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs. 
 
K- Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluklar (İhtiyari Mali Sorumluluk) Teminatı 
 
Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanunu ile genel 
hükümlere göre aracın işletenine ait olan hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak 
şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, Motorlu Kara Taşıtları 
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. 
İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunma masraflarını da içermekle birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Manevi tazminat talepleri teminat dışındadır. 
 
BÖLÜM 2 
 
TAMAMLAYICI KASKO İSTİSNALARI: 
 
Aşağıda yazılı hasarlar teminat kapsamı dışındadır.  
- Cam kırılması hasarları, 
- Deprem, sel, dolu vb. tüm doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar 
- Tek taraflı meydana gelen hasarlar, kaza tespit tutanağı bulunmayan ve/veya karşı tarafın kazayı kabul 
ve teyit etmediği hasarlar/durumlar  
- Emniyet kuvvetlerine başvurularak, polis zabtı, ifade ve görgü tespit tutanağı tutturulmuş olsa dahi karşı 
tarafın belirsiz olduğu veya karşı tarafın kazayı kabul ve teyit etmediği hasarlar/durumlar 
- Park halindeki bir araç dışında, sabit bir cisme ve/veya yayaya, hayvana çarpma sonucu oluşan hasarlar 
 
 
BÖLÜM 3 
 
DİĞER 
 
TEDARİK YAPILACAK PARÇA TÜRÜ 
 
Münferit cam hasarları hariç olmak üzere, hasarlı parçaların tedariğinin Allianz Sigorta tarafından yapıldığı 
durumlarda ve Allianz Sigorta anlaşmalı servislerinde gerçekleştirilen onarımlarda hasarlı parçalar orijinal 
yedek parçalarla değiştirilir. Orijinal yedek parça tanımında Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey 
Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2017/3) Md.4/i  bendi dikkate alınmaktadır. 
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BÖLÜM 4 
 
DİĞER EK TEMİNATLAR 
 
ALLİANZ YARDIM HİZMETİ 
 
Yardım hizmeti ile ilgili sigorta özel şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri ekteki Allianz 
Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. 
 
ASİSTANS HİZMET TANIMLARI 

TEKNİK TEMİNATLAR LİMİTLER 

Aracın Çekilmesi Kaza halinde azami 1.000 TL 

Olay Yerine Tamirci Gönderilmesi 
Yedek Parça ve İşçilik Sigortalıya Ait.  

Azami 1.000TL 

Aracın Kurtarılması Kaza halinde azami 1.000 TL 

Aracın Alınması / Aracın Nakli 

Onarım 72 Saati aşıyorsa veya Çalınan Araç Bulunmuş ise; Araç 

Pert ise Hakkı Yok. Otobüs/Tren /Ekonomik Sınıf Uçak Bileti (1kişi) 

veya Sigortalı Aracın Daimi İkametgâha Nakli. 

Aracın Emanet ve Muhafazası 
Tamir edilen veya Çalınma Sonucu Bulunmuş Araç Muhafazası, 

Azami 300 €. Araç Pert ise Hakkı Yok. 

Profesyonel Sürücü Sağlanması Sürücünün Kaza Geçirmesi, Rahatsızlık veya Vefatı Durumunda 

Yedek Parçarın Gönderilmesi Ücretli Organizasyon 

FERDİ TEMİNATLAR LİMİTLER 

Aracın Kullanılamayışı Nedeniyle 

Konaklama 

Araç Aynı Gün içerisinde Onarılamazsa, Azami 5 Kişi, Azami 3 

Gün, Olay başına her bir kişi için Azami 200€, Oda ve Kahvaltı 

Konaklama 

Daimi İkametgâha Seyahat veya 

Geri Dönüş Seyahati 

Araç Onarımı 48 Saati Aşıyorsa, Otobüs/Tren/Uçak Bileti, Araçtaki 

Kişi Sayısı 2'den Fazla ise Azami 48 Saat, Azami 250€ İkame Araç 

(Azami 5 Kişi) 

TIBBİ TEMİNATLAR LİMİTLER 

Yaralanma veya Hastalık 

Durumunda Nakil veya Geri 

Dönüş Seyahati 

Yaralanma Hastalık Durumu En Yakın Hastaneye Nakil 

Eşlik Edenlerin Nakli 
Sigortalının Hastalık veya Yaralanma Durumunda Eşlik Edenlerin 

İkametgâha Nakli 

Aile Üyelerinden Birinin Refakatçi 

Olarak Gönderilmesi ve 

Konaklaması  

Sigortalının 5 Günden Fazla Hastanede Kalması Durumunda, 

Refakatçinin Seyahat Masrafları ve Azami 8 GÜN, 3-4 Yıldızlı 

Otelde Oda-Kahvaltı Konaklama 

Tedavi, Sonrası İkametgâh 

Adresine Geri Dönüş 

Allianz Worldwide Partners Tarafından Hastaneye Taşınmış Olan 

Yaralının İkametgâha Dönüşü 
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Yakın Bir Aile Mensubunun Vefatı 

Sonucu Erken Dönüş Masrafları  

Anne, Baba, Eş, Çocuk Vefatında, Ulaşım Masrafları                      

15 Yaşından Küçük Kişi için Refakatçi 

Evde Meydana Gelen Bir Hasar 

Nedeni ile Erken Dönüş Masrafları 
Hırsızlık, Yangın, Patlama Nedeni ile Hasar 

Vefat Durumunda Yardım 
Sigortalının Vefatı Durumunda İkametgâha Nakil Organizasyonu 

15 Yaşından Küçük Kişi için Refakatçi 

İlaç Gönderilmesi Ücretsiz Teslimat, İlaç Masrafları Sigortalıya Aittir. 

Acil Mesajların İletilmesi Sınırsız 

BİLGİ HATTI VE CONCIERGE 

HİZMETLERİ 
LİMİTLER 

Bilgi Hattı Yol, Trafik, Tarifeli Seferler, Araç Yetkili Servis Bilgisi 

Seyahat Bilgi Hattı Bilgi ve Organizasyon 

Toplantı Konferans Organizasyon 

Servisi 
Bilgi ve Organizasyon 

Araç Kiralama Bilgi ve Organizasyon 

Etkinlik Bilgi Hattı Bilgi ve Organizasyon 

Otobüs, Feribot ve Demiryolu 

Bilgi ve Rezervasyon Servisi 
Tüm Türkiye’de Ücretsiz Teslimat 

Çiçek Gönderimi Organizasyon 

Otel Rezervasyon ve Bilgi Servisi Bilgi ve Organizasyon 

 

 
ALLİANZ YARDIM HİZMETİ TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER 
 
Aşağıda belirtilen hususlar teminat kapsamı dışındadır. 

 

1. Dört tekerlekli 3500 Kg'dan ağır olan araçlar, traktörler, kiralık araçlar, inşaat makineleri, motosikletler, 

üç tekerlekli arabalar, her tür ticari ve ruhsatı yük taşımaya uygun olarak düzenlenmiş araçlar 

2. Sigortalı tarafından çeşitli risk ve tehlikelere girerek kasten gerçekleştirilen her türlü hasarlar, (Türk 

Ceza Kanununa göre meşru müdafaa kabul edilen durumlar hariç,) 

3. Spor müsabakaları ya da ralli gibi etkinliklere katılma sonucu meydana gelen hasarlar, 

4. Savaş, iç savaş, korsanlık ve bunları önlemek üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler ya 

da nükleer veya radyoaktif yayılmalar sonucu meydana gelen hasarlar, 

5. Taşıtın uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yasal sınrın 

üzerinde alkol almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar. 

6. Sürücü belgesi olmayan veya sürücü belgesi sınıfı yeterli olmayan sürücüler tarafından gerçekleştirilen 

zararlar, 
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7. Sigortalı aracın daha önceden bilinen bir mekanik arıza nedeniyle ya da düzenli bakımlarının 

yapılmaması sonucu meydana gelen arızalar, 

8. Taşınan yolcu, hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde 

taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi sonucu meydana gelen hasarlar, 

9. Sigortalı aracın istihap haddine uymayan (yasal yolcu veya taşıma kapasitesine uymayan) şekilde 

yüklenmesi sonucu meydana gelen hasarlar, 

10. Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya 

çıkan zararlar, (Allianz Sigorta Tamamlayıcı Kasko poliçesi kapsamındaki istisnalar ile aynı doğrultuda 

uygulanacaktır) 

 


