
No Klozlar Koşul 
1 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu: 

İş bu poliçe ile Quick Sigorta A.Ş. Sigortalının veya Sigorta Ettirenin beyanına dayanarak poliçede detayları 
yazılı motorlu ve motorsuz Kara Aracına verilen, poliçede yazılı teminatlar ve ek teminatlara ilişkin Genel 
Şartlar ve Poliçe Özel Şartlarındaki hükümler çerçevesinde oluşacak zararlara karşı teminat altına almıştır. 
Sigortalının beyanına istinaden düzenlenen işbu poliçede yer alan teminatlara ilişkin Genel Şartlar, Özel 
Şartlar, Klozlar poliçe ekinde Sigortalıya veya Sigorta Ettirene teslim edilmiştir. 

 

Her durumda 

2 Sigorta Konusu ve Kapsamı Klozu: 
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorsikletinden 
doğan menfaatininin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi 
zararları teminat altına alır: 
Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu ve motorsuz araçlarla çarpışması, gerek hareket 
gerek durma  hainde 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, üçünçü kişilerin kötü niyet veya müziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine 
sahip olmayan kişilerin yol açtığı zararlar, aracın yanması,aracın ve araç parçalarının çalınması veya çalınmaya 
teşebbüs edilmesi. 
Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü 
ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, 
fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir. Araca sonradan ilave 
edilmiş aksesuarların teminat kapsamına dahil edilebilmesi için poliçe üzerinde marka, tip ve sigorta 
bedellerinin belirtilmiş ve primlerinin alınmış olması şarttır. 

Her durumda 

3 Sigorta Priminin Hesaplanması:  
İşbu poliçe primi, aylık olarak hesaplanan risk primlerinin karşılığında aylık olarak hesaplanmıştır. Böylelikle, 
yıllık hesaplanan poliçe primi aylık hesaplanan primlerin toplamından oluşmuştur. Poliçenin kısmi iptallerinde 
aylık primler dikkate alınarak iptal edileceği sözleşme öncesi taraflarca karşılıklı mütalaa edilerek 
kararlaştırılmıştır. 

 

4 Beyana Aykırılık Klozu: Her durumda 



Bir hasar halinde, sigortalının poliçede belirtilen şart ve özel prim indirimi durumlarına uymadığının tespiti 
durumunda, sigortacı, Türk Ticaret Kanunu madde 1435 ile 1446 arasındaki hükümlere göre işlem yaparak 
tazminatta indirim ya da tazminatın tamamen reddi yoluna gider. 
Poliçe tanzimi sırasında sigorta ettirenin beyanı doğrultusunda; Kullanım Amacı, Marka, Model Yılı ve Araç 
Tipi, Standart Model’e ilave alınan ve araca monte orijinal donanım ve aksesuarların bedellerinin eksik veya 
yanlış bildirildiğinin tespiti durumunda, beyana aykırılık nedeniyle her bir hasarda %50 tenzili muafiyet 
uygulanır.  
İşbu poliçe kapsamında kısa veya uzun süreli şoförlü ya da şoförsüz kiralık araçları, sürücü kursu araçlarını, 
kargo, kurye, özel kurye, her türlü yiyecek-içeçecek servisinde kullanılan motosikletler, triportörler ile Racing, 
Commuter sınıfı motosikletler, 50cc ve altındaki motosikletler, elektrikli motosikletler, yabancı plakalı 
motosikletler, sigorta başlangıç tarihinde yasal araç muayene geçerliliği bulunmayan motosikletler, sigortalının 
yasal olarak sahip olması gereken sürücü belgesine sahip olmaması durumunda ve daha önce pert hasar kaydı 
olan araçlarsigorta edilmemektedir. Bu nedenle gerek poliçe tanzim edilirken gerekse poliçe süresi boyunca 
sigortalı aracın ve sigortalının teminat verilmeyen durumlardan herhangi birinin varlığının gizlenerek veya 
bildirilmemesi suretiyle sigortacının yanıltıldığının anlaşılması halinde, her bir hasar tazminatında %80 tenzili 
muafiyet uygulanır ve poliçe iptal edilir. 
İşbu poliçede sigortalının, Milli Eğitim Bankanlığı müfredat ve mevzuatına uygun ileri sürüş eğitimi veren ve 
Türkiye Motosiklet Federasyonu onaylı kurum ve kuruluşların, Bakanlık onaylı eğiticilerinden “İleri Sürüş 
Eğitimi” almış olduğu beyanına istinaden %15 indirim; bu eğitimin ispat vesikası olarak kabul edilecek 
sertifikanın poliçe vade başı tarihinden önce alınmış olması şartıyla uygulanmıştır. Oluşabilecek hasarlarda, 
indirim şartlarından herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde, her bir hasarda hasar tutarının %15 
kadar tutar kadar tenzili muafiyet uygulanacaktır.  
Poliçe tanzim edilirken aracın uzun süreli (bir yıl ve daha uzun süre) kiralama amacıyla kullanılacağı beyan 
edilmiş olsa dahi (faaliyet konusu Uzun Süreli Kiralama) ikame araç hizmeti verilmez sadece yol yardım hizmeti 
verilir. 

5 Onarım Yerini Şartı Klozu: 
Mini Onarım hizmeti dahil hasar onarımlarının Quick Sigorta’nın anlaşmalı servislerinde onarılacağı hususnda 
taraflar işbu sözleşme öncesi karşılıklı anlaşmışlardır. Sigortacının onayı olmaksızın Quick Sigorta’nın 
www.quicksigorta.com adresinde ilan edilen anlaşmalı motosiklet servisleri dışında herhangi bir serviste 

 



yaptırılacak onarımlarda, her bir hasarda ayrı ayrı uygulanmak üzere toplam hasar bedeli üzerinden %25 
tenzili muafiyet uygulanacaktır. 

6 Sürücü Şartı Klozu: 
Sigortacı ve Lehtar işbu poliçenin düzenlenmesinden önce, aşağıdaki hususlarda karşılıklı mütalaa ederek 
kararlaştırmışlardır: 
İşbu poliçe çift taraflı kazalarda; sadece poliçede yer alan sigortalının(sigortalı gerçek kişi olabilir ve sürücü 
olarak kabul edilir) ve ayrıca poliçede Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Sürücü Belge numarası ile belirtilen 
ikinci sürücünün kullanımı sırasındaki kazalar teminat altına alınmıştır.  Poliçede sürücü olarak belirtilmemiş 
kişilerin sevk ve idaresindeyken oluşan kazaların tamamında, her bir hasarda ayrı ayrı uygulanmak üzere 
oluşan toplam tazminat tutarı üzerinden %80 tenzili muafiyet uygulanır. Sürücü şartı, doğal afet kapsamına 
giren olaylara bağlı oluşan zarar ziyan ve hırsızlık tazmininde aranmayacaktır. Sürücü ehliyet belge bilgilerinin 
doğru olmadığı durumlarında ise uygulanacak muafiyet oranı %50 olarak taraflarca kabul edilmiştir. 

Her durumda. 

7 Park Halinde Devrilme ve Çarpılma Klozu: 
Park halindeki devrilme ve çarpılma hasarlarında 1.000₺’den az olmamak şartıyla ödenecek tazminat 
tutarından %50 tenzili muafiyet uygulanacaktır. 

 

8 Cam ve Plastik Aksam Klozu: 
İşbu kloz, sigortaya konu motosikletin başkaca bir hasarı olmaksızın sadece sperlik, far, stop lambası, sinyaller, 
sis farları, aynaları ve ön ve arka çamurluklarında oluşacak zarar ziyanlar işbu poliçe kapsamında yılda iki olay 
ve yıllık toplam 250₺ limit ile teminat kapsamına alınmıştır. 

 

9 Aracın Çalınması Teminatı Klozu :  
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A.4.11. maddesi hükmü hilafına aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 
halinde gerçekleşecek hasarlar kasko sigortası teminatına dahil edilmiştir.  
Muafiyet uygulanmadan teminat kapsamındaki hırsızlık hasarları: 
- Sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile 
aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sırasında meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat 
kapsamındadır.  
- Sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgâh veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde veya 
açık dahi olsa 24 saat güvenliği bulunan site içi vb. yerlerde muhafaza edilen aracın, bu mahallere kırmak, 
delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 
sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.  

Her durumda 



Müşterek sigorta uygulanacak hırsızlık hasarları: 
- Aracın kapalı otopark ve/veya garaj dışında cadde, sokak, bahçe, arsa ve açık otopark gibi açık alanda 
bırakılması durumunda meydana gelecek hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşacak hasarlarda 
1.000₺’den az olmamak üzere hasarın %30’u kadar tenzili muafiyet uygulanır.  
- Bu poliçe ile teminat altına alınmış aracın, kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım 
amacı ile hizmet sağlayıcıdan teslim belgesi alınarak teslim edildiği otopark, vale parking, oto yıkama, 
tamirhane, seyahat sırasında konaklama yapılan konaklama tesis otoparkı vb. işletmelerden çalınması veya 
çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlarda 1.000₺’den az olmamak üzere 
hasarın %30’u kadar tenzili muafiyet her bir hasarda ayrı ayrı uygulanır.  
Teminat kapsamına girmeyen hırsızlık hasarları: 
- Anahtar rıza ile teslim edilmemiş olsa dahi başkalarınca kolayca ele geçirilmiş/alınmış ise, söz konusu eylem 
hırsızlık / emniyeti suistimal / dolandırıcılık vb. olarak nitelenmese dahi meydana gelen zararlar teminat 
dışıdır. Örneğin, anahtarın bir arkadaş ya da akraba tarafından izinsiz alınıp, alkollü/uyuşturuculu ya da 
ehliyetsiz şekilde yapılan kazalardan doğan zararlar. 

10 Tam Ziya (Pert ) Araç Tespit Klozu: 
Sigortalı aracın, sigorta başlangıcından önce ağır bir hasara maruz kalarak onarıldığını poliçe süresi içinde 
herhangi bir hasar olmadan veya hasar olduktan sonra tespit etmesi halinde poliçeyi iptal etme ve “Beyana 
Aykırılık Klozu”nu işletme hakkı saklıdır.  
Sigortacı meydana gelen kısmi hasarlarda aracı anlaşmalı serviste ve eşdeğer parça kullanarak tamir ettirme 
hakkına sahiptir. Kısmi veya Tam Ziya(Pert) hasarlarında ödenecek hasar bedeli üzerinden %75 tenzili muafiyet 
uygulanır.  
Yukarda belirtilen durumlar haricinde hangi şartlarla olursa olsun sigortası yapılmış ve daha önce ağır bir 
hasara maruz kalmış ve/veya Tam Ziya (Pert) olmuş araçların kısmi veya Tam Ziya hasarlarında ödenecek hasar 
bedeli üzerinden %50 tenzili muafiyet uygulanır. 

 

11 Hukuksal Koruma Sigortası Klozu: 
İşbu poliçe ile Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A2-2.1 maddesi olan “Motorlu Araca Bağlı Hukuksal 
Koruma” ve A2-2.2 maddesi olan “Sürücü Hukuksal Koruma” teminatları verilmiştir. Genel Şartların A.1 
maddesinde yazılı hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam 
bedelin; azami %15’i avukatlık ücreti, %20’si mahkeme masrafları, %5’i danışma ücreti, %10’u teminat akçesi, 

Her durumda 



%10’u hakem ücreti, %10’u icra masrafı, %15’i temyiz ve karar düzeltme, %15’i ihtarname çekimi, dilekçe 
yazımı vs. masrafları olarak kullanılır 

12 Haksız Menfaat Sağlamaya İlişkin Hükümler Klozu: 
Sigortalı, Sigorta Ettiren, Hak Sahibi, Lehtar sıfatına sahip oldukları sigorta ilişkisinde tarafınıza veya Üçüncü 
Şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı 
eksik alma veya almama halleri ortaya çıkabileceği gibi 30.04.2011 ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. 
 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

13 Sigorta Priminin Ödenmesi ve Temerrüt Hali Klozu: 
1. Sigorta Ettiren sigorta primini ödemekle yükümlüdür. Aksine bir hüküm olmadığı sürece sigorta primi 
peşindir. 
2. Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatın (ilk taksit)akit yapılır 
yapılmaz en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe 
teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortacının sorumluluğu peşin sigortalarda sigorta 
priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılması durumunda ise peşinatın (ilk taksit) ödenmesi ile 
başlar. 
3. Taksitlere ilişkin ödeme zamanları ve primleri poliçe üzerinde belirtilmiştir. 
4. Peşin sigortalarda poliçe priminin tamamının, taksitli poliçelerde taksitlerden herhangi biri zamanında 
ödenmez ise, Quick Sigorta Sigorta Ettirene yazılı olarak ve on günlük süre vererek borcunu yerine getirmesini, 
aksi halde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç 
ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi fesih olur. Sigortacının, Sigorta Ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar 
kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. 
5. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda, hasar gerçekleştiğinde, poliçe priminin 
ilgili tazminata ilişkin kısmı muaccel olur. Bu durumda Quick Sigorta prim alacağını ödenecek tazminattan 
düşerek ödeyebilir. 

 

14 Cayma Hakkı Kullanımı Şartı Klozu: 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereği, Sigorta Ettiren (Tüketici niteliği taşıyan), sözleşme 
kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin 
mesafeli 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Sigorta Ettiren cayma 

Her durumda 
 



hakkı bildirimini açık bir beyanla bilgi@quicksigorta.com.tr adresine iletmesi gerekmektedir. Taksitli Sigorta 
Sözleşmelerinde, ilk taksitin ödenmesi halinde sigorta teminatının başlamasına onay verilmiş olduğu kabul 
edilir. Geçerlilik süresi bir aydan kısa olan sigortalarda cayma hakkı kullanılmaz. 

15 Rayiç Değer Tespiti: 
Kasko Sigortası Genel Şartları’nın 3.3.1.1 maddesi gereği poliçeye konu araç hasar tarihi itibariyle piyasa rayiç 
değerine kadar teminat altına alınmıştır. Rayiç değer tespitinde, hasar tarihi itibariyle aracın model yılı, hasar 
geçmişi, aracın kiralık veya taksi kullanımından özel otomobile çevrilmiş olup olmadığı ve kilometre bilgisi 
dikkate alınır. Ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında (Engelli aracı, distribütör firma 
tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının yurtdışından süreli olarak getirdiği araç vb.) kesinti yapılarak 
Quick Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Quick Sigorta tarafından hasar tespiti için görevlendirilmiş eksper 
piyasadan (yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları, galeriler vb.) ve internet sitelerinden alınan en az 3 teklifi 
kesin raporuna konu eder. Piyasa rayiç değeri, Quick Sigorta A.Ş. kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar 
ile yine Quick Sigorta A.Ş. tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan hesaplama 
sonucunun ortalaması alınarak belirlenir.  Rayiç bedel, poliçede aksi belirtilmedikçe aracın fabrika çıkışındaki 
standart ekipman ve/veya donanımları dikkate alınarak belirlenir. Aracın emsal veya muadilinin bulunamadığı 
ve/veya ortalama değerlin hesaplanmadığı durumları dikkate alınarak belirlenir. Aracın emsal veya muadilinin 
bulunamadığı ve/veya ortalama değerin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği’nin web sitesinde 
hasar tarihi itibari ile yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır. 
Lehtarın beyanı üzerine teminat altına alınan araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya 
sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değerinin belirlenmesinde yine 
yukarıda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu değer her halükârda poliçe üzerinde belirtilen bedelin %10 
fazlası ile sınırlıdır. 

Her durumda 

16 Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası Klozu: 
Sigorta edilen aracın yabancı plakalı, diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilerin araçları (Karayolları 
Trafik Yönetmeliği 56. Madde (d) bendinde tanımlanan CC, CD, CG ve CM plakalı), çeşitli nedenlerle 
yurdumuzda bulunan yabancı kişilerin araçları (MA’dan MZ’ye kadar harf kodlu plakalar) ve geçici gümrük 
plakalarına (GMR harf ve üçlü rakam) olması halinde mezkur otonun çalınması ve tam hasara uğraması 
halinde ithal edilse idi alınacak olan gümrük,  vergi ve fonlar tenzil edilerek bakiyesinin ödenmesi hususunda 
taraflar peşinen mutabakata varmışlardır. 

Her durumda 

17 İhtiyari Mali Mesuliyet ve Manevi Tazminat Klozu:  Her durumda 



Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi 
Hükümlere 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; İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası şahıs başına bedeni 
limitinin; azami %20’sine kadar temin edilmiştir. 

18 Sarf Malzemesi Kıymet Kazanma Tenzili Klozu: 
İşbu poliçe teminat kapsamında oluşan ve motosikletin sarf malzemelerinin (Akü, lastikler, Filtreler, Kayışlar, 
egzos ve egzos borusu) değişmesini gerektiren hasarlarda, her bir hasarda uygulanmak üzere ve %25’ten az 
olmamak üzere eksper tarafından belirlenecek kıymet kazanması tenzil edilerek tazminat ödemesi 
yapılacaktır. 

Her durumda 

19 Kask, Sürücü Kıyafeti ve Motosiklet Çantası Klozu: 
İşbu poliçe kapsamına giren ve sigortalının motosiklet ile çift taraflı kaza yapması ve kaza anında kullandığı 
kaskının zarar görmesi halinde, kaskın Nolan, Shuberth, Arai, Shoei, HJC ve AGV marka kask olması ve poliçe 
tanziminden önce alınmış ise poliçeye bedeli ve nevi yazılmış olması, poliçe tanziminden sonra alınmış ise ek 
belge ile teminata alınmış ve primi ödenmiş olması şartı ile poliçe süresince bir defa ve her durumda ikame 
bedeli ile sınırlı olmak üzere 3.000₺’ye kadar teminat altına alınmıştır.  
Sigortalı veya poliçede ayrıca adı, soyadı, TCKN ve sürücü belge bilgileri verilen 2. Sürücü tanımlanmış ise bu 
sürücünün motosiklet ile çift taraflı kaza yapması halinde, poliçede bedeli ve nevi belirtilmiş, poliçenin 
düzenlenmesinden sonra alınmışsa da ek belge ile bedeli ve nevi poliçeye eklenerek ek belge primi ödenmesi 
şartıyla,  orijinal veya sigortalanan motosikletin markasının onayladığı egzoz ve arka, yakıt deposu üzeri ve 
arka yanlara takılan motosiklet çantaları,  ikame bedeli ile sınırlı olmak üzere poliçe süresince bir defa 
3.000₺’ye kadar teminat altına alınmıştır.  
Taraflar sözleşme öncesi işbu kloz kapsamına girmeyen kask ve aksesuar hasarlarından sigortacının sorumlu 
olmayacağını mütalaa ederek kabul etmişlerdir. 

 

20 Kısmi Hasarlarda Sözleşmenin Feshi Klozu: 
Kasko Genel Şartlarının B.4.2 maddesine istinaden kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi fesih hakkı vardır. 
Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanılabilir. 

Her durumda 

21 Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Klozu:  



Ferdi Kaza teminatı sadece poliçede adı bildirilen ve sürücü olma şartlarını yerine getiren sürücü için 
geçerlidir. Sürücü sayısı 2 ise teminat limiti öncelikli olarak sigortalı olan sürücünün hasarlarını karşılar. 
Poliçedeki teminat limitinin artması halinde kaza anında motosiklette bulunan ve zarar görmüş ise ikinci 
sürücü zararlarını temin eder. 

22 Kredi Kartı ile Tahsilat Klozu: 
Poliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi 
kartından tahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. 
Hangi nedenle olursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk 
sigortalı üzerindedir. 

 

23 Prim Ödeme Klozu: 
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır 
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat 
ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin 
ön yüzüne yazılır. Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatı izleyen taksitlerin ödeme zamanı ve 
ödemenin sonuçları poliçe üzerine yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi 
kararlaştırıldığı takdirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediği takdirde ilgili 
mevzuatın temerrüt ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Her durumda 

24 Poliçe Yenilemesine İlişkin Özel Kloz: 
Şirketimizin sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi için süre 
bitmeden önce sigorta ettirenin talebi ve şirketimizin kabulü şarttır. Aksi takdirde sigorta sözleşmesi 
kurulmadığından şirketimizin sorumluluğu ortadan kalkar. 

Her durumda 

25 Eksper Tayini Klozu: 
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 6 ve 7.Maddelerine istinaden Sigortalı veya Sigorta Ettiren ya da 
Sigorta Sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından veya Sigorta Şirketi tarafından bu sözleşmeden 
kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak Sigorta Bilgi Merkezi “Eksper Atama Sistemi” üzerinden tayin edilebilir. 
Aynı Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden Eksper Ücreti Atama yapan taraf tarafından ödenir. Hakem Eksper 
ücreti de 11.maddeye istinaden atayan taraf tarafından ödenir. 

Her durumda 

26 Hasar Ek Belge İstisna Klozu: 
Kısmi hasarlarda, ödenen tazminat kadar eksilen araç sigorta bedeli; iş bu "hasar ek belge istisna klozu" ile 
sigortalıya sorulmaksızın ve herhangi bir ek prim talep edilmeden hasar öncesi bedeline yükseltilir. Ancak, 

Her durumda 



araçta bulunan taşınan emtia ve ek cihazlar için "Radyo/teyp, hoparlör/kolon, ses ve görüntü cihazları klozu" 
hükümleri geçerlidir. 

27 Sigorta Ettiren ve Rehin Alacaklısı Klozu: 
İşbu sigorta poliçesi ile Banka, Finansal Kiralama, Faktoring, Leasing, Araç Kiralama şirketlerine ait ve bunların 
rehin alacaklısı olduğu motosikletlerin kasko sigorta talepleri Quick Sigorta A.Ş. tarafından karşılanmamktadır. 
Poliçe düzenlenmiş olsa bile sigortacının sorumluluğu başlamaz. 

Sigorta ettiren 
ünvanında "Finanasal 
Kiralama", "Leasing" 
veya "Faktoring" var 
ise basıma yansır. 

28 Prim Mahsup Klozu: 
Kısmi hasarlarda, poliçeye ait ödenmemiş ve/veya vadesi gelmiş prim borçları hasar tutarından mahsup edilir. 
Tam ziya (pert) veya çalınma durumlarında ise, poliçeye ait tüm primin mahsubu yapılır. Ayrıca gerek kısmi 
hasar gerekse tam ziya/çalınma durumlarında, sigortalıya yapılacak tazminat ödeme tutarından, sigortalının 
Şirketimizdeki sigorta ettiren sıfatına sahip olduğu başka sigorta poliçelerinden kaynaklanan vadesi gelmiş 
prim borçlarının mahsubu da yapılabilir. Her türlü mahsupta hiçbir şekilde kimsenin onayına gerek yoktur. 

Poliçede rehin 
alacaklısı yok ise 
basıma yansır. 

29 Prim Mahsup Klozu: 
Kısmi hasarlarda, poliçeye ait ödenmemiş ve/veya vadesi gelmiş prim borçları hasar tutarından mahsup edilir. 
Tam ziya (pert) veya çalınma durumlarında ise, poliçeye ait tüm primin mahsubu yapılır. Gerek kısmi hasar 
gerekse tam ziya/çalınma durumlarında, rehin alacaklısının talep etmediği ve bu nedenle sigortalıya yapılacak 
tazminat ödeme tutarından, sigortalının Şirketimizdeki sigorta ettiren sıfatına sahip olduğu başka sigorta 
poliçelerinden kaynaklanan vadesi gelmiş prim borçlarının mahsubu da yapılabilir. Her türlü mahsupta hiçbir 
şekilde kimsenin onayına gerek yoktur. 

Poliçede rehin 
alacaklısı var ise 
basıma yansır. 

30 Aydınlatma ve Bilgilendirme Klozu: 
Türk Ticaret Kanunu 1423. Madde uyarınca, sigortacının her türlü aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiği 
ve bilgilendirmenin yapıldığı ilgili formların ve genel şartın sigorta ettirene verildiği sigortalı/sigorta ettiren 
tarafından kabul ve beyan edilir. 

Her durumda 

31 Eksik / Aşkın Sigorta Klozu: 
İş bu poliçe, aracın fabrikadan standart çıkış değeri üzerinden tanzim edilmiş olup, teminat sadece bu kısım 
için geçerlidir. Aracın standardının dışında gerek fabrika çıkışında gerekse sonradan araca ilave edilen her türlü 
donanım ve aksesuarlar poliçede ayrıca gösterilmemiş ve/veya poliçeye sonradan ilave edilmemişse teminat 
dışı olup, hasar durumunda eksik sigorta uygulanacaktır.” 

Her durumda 

32 Hasar Tazmin Klozu: Her durumda 



Tazminat ödemesi; Yapılan ekspertiz neticesinde sigortalı aracın tam hasara maruz kalması halinde Sigortalıya, 
kısmi hasara maruz kalması halinde ise onarım yeri Sigortacının anlaşmalı servisi ise ilgili Servise değil ise 
Sigortalının kendisine nakden yapılır. Sigorta konusu aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle 
onarımının kararlaştırıldığı durumlarda Sigortacının, Sigortalı tarafından belirlenecek olan onarım yerine 
“Hasarda Kullanılacak Parça Klozu”nda belirtilen şartlar ile parça tedariki yapma hakkı vardır. Anlaşmalı Servis 
ve/veya Yetkili Servis dışında Sigortalının herhangi bir serviste aracını tamir ettirmesi durumunda talep 
edilecek hasar tutarı ile Eksperin Sigortacının Anlaşmalı Servisinde tespit ettiği hasar tutarı arasındaki fark 
sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

33 Aracın Tam Hasara Uğraması Durumları Klozu: 
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.4-4.1. Maddesine istinaden; onarım masraflarının zarar gören 
aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul 
etmez hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda, aracın ilgili 
mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edildiği anda teminat 
sona erer. 
Onarım masrafları sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı 
aracın onarımının eksper raporu doğrultusunda mümkün olduğu tespit edilmiş olması durumunda, aracın ilgili 
mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “Trafikten Çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine 
ibraz edildiği anda teminat sona erer. Araç sicilinde bulunan işleme engel kayıtlar sebebiyle, yukarda belirtilen 
hurda veya çekme belgesinin hak sahibi tarafından alınamaması ve Sigortacıya ibraz edilememesi halinde, 
tazminat ödemesi, ilgili tutarın Sigortacı tarafından masrafların tazminat tutarından mahsup edilmek üzere, 
mahkemece tespit edilen ödeme mahalline tevdii suretiyle de yapılabilir. Bu durumda hurda veya çekme 
belgesi aranmaz. Belirlenen ödeme mahalline ödeme yapıldığı anda teminat sona erer.  
Yukarıda yazılı Kasko Sigortaları Genel Şartları’nın ilgili maddeleri kapsamında teminatın sona ermesi 
durumlarında, Sigortalıya ayrıca bildirimde bulunulmayacağı hususu taraflarca peşinen kabul edilmiştir. 

Her durumda 

34 Oto Sigortalarında KDV Ödenmesi Klozu: 
Tüzel Kişiler İçin: Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda belirlenen hasar tutarı ile ilgili oluşacak KDV 
miktarı fatura aslının ibraz edilmesi kaydı ile ödenecektir. Anlaşmalı olmayan servislerde yapılan onarımlarda 
belirlenen hasar tutarı ile ilgili oluşacak KDV miktarı ise sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası ile 
ödenecektir. 

Her durumda 



Gerçek Kişiler İçin: Belirlenen hasar tutarı ile ilgili oluşacak KDV miktarı fatura aslının ibrazına müteakip 
ödenecektir. 

35 Hasarda Kullanılacak Parça Klozu: 
Sigorta konusu bir aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle onarımının kararlaştırıldığı durumlarda 
hasarın tazmininde logolu veya logosuz orijinal parça kullanılacaktır. Logolu veya logosuz orijinal parçanın 
temin edilemediği durumlarda, değişecek parça temini sigortalıya bırakılır veya logosuz orijinal parça bedeli 
ödenir. Kısmi hasarlarda, hasarlanan parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Onarımı mümkün 
olmayan parçalarda yedek parça tedariki Sigortacı tarafından yapılır. Onarımı mümkün olmayan ve değişimine 
karar verilen hasarlı parçalar için Sigortacı tarafından yapılır ve parça tedarikinin araç onarımının yapıldığı 
Servis veya Sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Resmi kayıtlar ya da ekspertiz 
raporunda taşıtın daha önce hasar gördüğü ve onarıldığının tespit edilmesi ve onarılamaması halinde, taşıtın 
üzerindeki mevcut parçaların aynı özelliklerini taşıyan parça ile değiştirilir veya bedeli tazmin edilir. Hasar 
tespiti için eksper görevlendirilmesi durumunda, eksper tarafından belirlenecek hasar tutarı esas alınarak 
aracın onarımı yapılır veya tutarı nakden ödenir. Sigortacının anlaşmalı olmadığı servislerde yapılacak 
onarımlarda, tedarik edebildiği durumlarda değiştirilmesi kararlaştırılan parça tedarikinin Sigortacı tarafından 
yapılacağı; parçanın, aracın onarımının yapıldığı servis tarafından tedarik edilmesinin Sigortacının onayına 
bağlı olduğu hususunda Sigortalı/Sigorta Ettiren ve Sigortacı mutabık kalmıştır. 
Orijinal Yedek Parça; bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve 
söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde 
sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına 
gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır.  
Logosuz Orijinal Yedek Parça; söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve 
araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından 
belgelendirilmesi halinde (Şirketimiz sadece belgeli tedarikçilerle çalışmaktadır), aksi kanıtlanana kadar, 
orijinal yedek parça olduğu varsayılır. 
Eşdeğer Kalitede Yedek Parça; bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu 
varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi 
gereken parçalardır. 

Her durumda 

36 Hasar Anında Sigortalıdan İstenen Belgeler: Her durumda 



Hasarlı araç fotoğrafları ve/veya kaza mahalli fotoğrafları, Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) ve/veya 
anlaşma tutanağı (Kaza tespit tutanağı) düzenlenmemiş ise; beyan, Alkol raporu, Ehliyet fotokopisi, Ruhsat 
fotokopisi, Hasar yurt dışında gerçekleştiğinde ek olarak istenecek belgeler; Hasar olan ülkenin resmi 
kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti, Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca 
hazırlanan hasar raporu, Bu raporun mahalli Türk Konsolosluğu'nca tasdiki. 
Pert hasar durumunda istenecek belgeler; Trafikten çekme ve hurda belgeli ruhsat, Aracın kontak ve yedek 
anahtarları, Vekaletname, Rehin Alacaklısı kaldırıldığına dair banka yazısı. 
Çalınma hasarı durumunda istenecek belgeler; Aracın alım faturası, Vekaletname, Mutabakat name, Çalınan 
aracın kontak ve/veya yedek anahtarı, 30 gün sonra ilgili karakol ve hırsızlık masasından alınacak bulunamadı 
zaptı, Maliye ve trafik tescilden kaydının silindiğine dair resmi yazı, Trafik tescilden çalıntı kaşeli ruhsat, 
Poliçede Rehin Alacaklısı var ise; kaldırıldığına dair banka yazısı, Poliçenin düzenlendiği tarihte sigortalının 
beyan ettiği mesleği icra ettiğine dair; SGK Hizmet dökümü veya bordro veya çalıştığı kuruma ait mesleğini 
beyan eden kimlik fotokopisi. 
NOT: Hasar durumunda Sigortacının yukarıda sayılan belgelere ek olarak başka belge talep etmesi halinde, 
poliçede yazılı adres ya da cep telefonuna bildirim yapılır. 

36 Sigorta Sözleşmesinin Süresi Klozu: 
İşbu sigorta poliçesinin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden (sisteme girildiği) sonra ise, teminat süresi, sigorta 
başlangıç tarihi olarak yazılı gün saat 12:00’de başlar, başlangıç tarihi ile sisteme girildiği tarih aynı gün ise 
teminat poliçenin tanzim edildiği (sisteme girildiği) tarih ve saatte başlar ve her halükarda bitiş tarihi olarak 
yazılı gün saat 12:00’de sona erer. Tanzim tarihinin vade başlangıç tarihinden önce olması durumunda işbu 
poliçeye konu menfaatle ilgili bir önceki poliçe vade sonu ile bu poliçe vade başlangıcı arasında boşluk 
olmayan hallerde bu poliçe önceki poliçenin bitiş saatinde teminat vermeye başlar. 

Her durumda 

37 Sigorta Tahkim Komisyonu Klozu: 
Quick Sigorta A.Ş. Sigorta tahkim Komisyonu’na üye Şirketler arasında yer almakta olup, 42 22 ortamından da 
temin edilebilir. İletişim bilgileri: Telefon: 0216 651 65 65pbx Fax: o216 651 E-Mail: bilgi@sigortatahkim.org 

Her durumda 

38 Grevi Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri Nedeniyle Oluşan Zararlar Klozu:  
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.2. maddesine istinaden sigortalı aracın, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, 
grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar 
tarafından yapılan müdahaleler sonucu hasarlanması halinde sigorta teminatında olup, hasar ödemesinde her 

 



bir hasarda uygulanmak üzere sigorta rayiç bedeli üzerinden %2 tenzili muafiyet uygulanarak tazminat 
ödemesi yapılacaktır. 

39 Terör Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.3. maddesine istinaden sigortalı aracın, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, 
terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar sonucu (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda 
tanımlanan terörist eylemlerdir.) hasarlanması hali sigorta teminatında olup, hasar ödemesinde herhangi bir 
muafiyet uygulanmayacaktır. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

40 Deprem, Yanardağ, Toprak Kayması, Fırtına ve Yanardağ Püskürmesi Teminat Klozu: 
Kasko Genel Şartları A.4.4.4 maddesinde belirtilen toprak kayması, fırtına, yıldırım veya yanardağ püskürmesi 
nedeni ile meydana gelen zararlar muafiyetsiz olarak teminata dahil edilmiştir. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

41 Sel-Su Baskını ve Dolu Zararları Teminat Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A-4.5 maddesinde belirtilen, Sel ve su baskını nedeniyle araçta meydana 
gelecek hasarlar muafiyetsiz olarak sigorta teminatına dahil edilmiştir. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

42 Çekme ve Çekilme Zararları Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.7. maddesine istinaden, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen 
zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

43 Araç Anahtarının Kaybolması, Kırılması ve Çalınması Klozu: 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A.4.12. maddesi hükmü hilafına aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 
kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan 
zararları temin eder. 
Sigortalı aracın anahtarlarının çalınması veya kaybı sonucunda, aracın güvenliğini sağlamak için yapılan 
anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kopyalanması, komple kilit, kontak setinin 
değiştirilme masraflarını poliçede gösterilen limit dahilinde temin eder. Ürünlerde otomatik olarak teminat 
kapsamındadır. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

44 Onarım Yerini Değiştirme Klozu: 
Motosikletin güvenli sürüşüne ve yürürlükteki mevzuatlara göre taşıtın karayolunda kullanılması engel 
olmayacak kapsamda olup gerek mini onarım teknikleri ile onarılabilecek ufak hasarlar gerek diğer 
onarımların, sigortalı taşıtın bu maksatla götürüldüğü onarım yerlerinde onarılamaması veya aynı onarım 
kalitesini sağlamak koşuluyla daha ekonomik onarım yapma imkanının bulunduğu hallerde; sigortacı parça 

 



değişikliğine gidilmeden onarılıp onarılmayacağına karar verebilecek ve onarımı başka bir serviste 
sağlayabilecekse onarım yerini değiştirebilir.  

45 7/24 Yardım Hizmetleri Kapsam ve Klozu: 
İşbu poliçe kaza ve arıza hallerinde www.quicksigorta.com.tr sitesinde ilan edilen şartlar dahilinde teminat 
kapsamına alınmıştır. 7/24 Yardım Hizmetleri şartları kapsamında bir hasar yaşanması halinde 0 850 755 1 755 
numaralı Quick Sigorta 7/24 Acil Yardım hattını ayabilir veya info@quicksigorta.com elektronik posta adresiyle 
iletişime geçilebilir. 

 

46 Hasarsızlık Basamak Artırım, Korunma ve Düşürülmesi Klozu: 
Poliçe vadesi içinde Sigortalının hasar yapmadığı veya aşağıdaki tabloda gösterilen hasar nedeni, hasar sayısı 
ve Sigortalının kusur-kusursuzluk durumuna göre sadece hasarsızlığı bozmayan hasar oluşmuş olsa bile her yıl 
için hasarsızlık indirim hakkı kazanır. 
 

 

 

47 Yurt Dışı Teminat Klozu:  
Bu kasko poliçesi ile belirtilen araç için, Kasko Sigortası Genel Şartları A.2. maddesi hükmüne karşın, A.4.1. 
maddesi ile belirtilen kasko hasarları poliçede gösterilen süre müddetince ve aşağıda belirtilen şartlarda 
Türkiye sınırları dışında da (Afganistan, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve Suriye hariç) teminat altına alınmıştır. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 



Türkiye dışında bir kazanın meydana gelmesi halinde: 
İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan- Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi, Başkurdistan (Başkortostan) Özerk Cumhuriyeti, Tataristan, Kırım-Tatar Özerk Yönetimi, 
Gürcistan ve Ermenistan da meydana gelecek her bir hırsızlık hasarında %50 muafiyet uygulanacaktır. 
a) Kazanın meydana geldiği memleket resmi makamlarınca tutulan zaptın bir suretinin alınması, 
b) Zarar miktarının kazanın meydana geldiği memleket avarya komiserine veya uluslararası ekspertiz 
bürolarına tespit ettirilerek, hasar tespit raporunun alınması, 
c) Hasar tespit raporunun mahalli Türk konsolosluğuna tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 
d) Yurtdışında meydana gelen hasarlarda çekme masrafları, kesinleşmiş zarar tutarlarının azami %40'ı 
oranında tazmin edilir. 
Türkiye dışında meydana gelen hırsızlık hasarlarında teminat dışı bırakılan hallerin hepsi yine teminat dışı 
bırakılmış olup, teminat kapsamındaki diğer tüm hırsızlık hasarlarında Sigortacının azami sorumluluğu hırsızlık 
tarihinden bir gün önceki aracın piyasa rayiç değerinin %70’ine kadar olacağı işbu sözleşme öncesi taraflarca 
karşılıklı mütalaa edilerek kararlaştırılmıştır. 

48 Araçtaki Kişisel Eşya Hırsızlık Klozu: (1) 
Bu kloz ile poliçede gösterilen araçta sigortalıya ait kişisel eşyaların motosikletin zarar gördüğü kaza anında 
motosikletin kapalı ve kilitli bagajında kilitli bulunduğu halde zarar gören özel eşyaları (Para, Mücevherat, 
Seyahat biletleri, Kredi kartları, Cep Telefonları hariç) 500₺’ye kadar teminat kapsamındadır. Elektronik 
eşyalarda ödenecek tazminatı ikame bedelini geçemez. Gasp, Kap-kaç ve hırsızlık sonucu oluşan zarar-ziyan 
teminat dışıdır. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

49  
Mini Onarım Teminat kapsam ve Klozu:    
İşbu kloz ile aşağıdaki kapsam ve limitlerde yapılacak onarımlar (Boya işlemi esnasında değişmesi gereken 
stickar hariç) poliçe süresince 0 850 777 4077 numaralı iletişim merkezinden randevu alınarak yapılacak olup 
bu onarımlar sigortalının hasarsızlık indirim hakkı etkilenmeyecektir.                                                                                                                        

 

Teminatın verildiği 
durumlarda 



 
 

50 Yazılmayan Diğer Riskler Klozu: 
İşbu sigorta poliçesinde ilgili genel şartlar gereğince sigortanın kapsamı, sigorta bedelinin kapsamı, ek 
sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek haller ve kayıplar ve bunlara ait klozlar ve muafiyetler ile 
özel şartlar belirlenmiştir. Bu kapsam dışında bırakılmış açıkça yazılmayan riskler poliçe dönemi içinde en fazla 
toplam 25₺ olarak sigortacı tarafından tazmin edilecektir. 

Teminatın verildiği 
durumlarda 

 


