
No Klozlar 
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. 

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. 

2 Beyana Aykırılık Klozu: (1) 
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 ek (opsiyonel) donanım paketlerinin, kasa tipi ve bedellerinin, doğal gaz ve 
diğer her türlü modifikasyonların türleri ve bedellerine eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti durumunda, 
beyana aykırılık nedeniyle her bir hasarda %30 tenzili muafiyet uygulanır. 
İşbu poliçe kapsamında kısa veya uzun süreli şoförlü ya da şoförsüz kiralık araçları, sürücü kursu araçlarını, 
taksi/dolmuş, dolmuş, hatlı otobüs, hatlı minibüs, belediye otobüsü, ecza depolarına, kurye ve kargo 
şirketlerine ait araçlar, maden ve taş ocakları ile yol yapımında kullanılan araçlar, taksi ve korsan taksi olarak 
kullanılan araçlar sigorta edilmemektedir. Bu nedenle gerek poliçe tanzim edilirken gerekse poliçe süresi 
boyunca sigortalı aracın bu tarz kullanımda olduğu anlaşılır ve yanlış ve/veya eksik bilgi ile sigortacının poliçe 
tanzim edilirken yanıltılmış olduğunun anlaşılması halinde hasar tazminatından %75 tenzili muafiyet uygulanır 
ve poliçe iptal edilir.  
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. 



3 Tüzel Kişilerde Sürücü Klozu: 
İşbu kloz ile sigortalanan araç sahibi tüzel kişiliğin faaliyet konusunda araç kiralama var ise araç sadece firma 
sahibi, ortağı, firmada bordrolu çalışan personel ve firma sahibinin eşi ve çocukları tarafından kullanılabilir. 
Beyana Aykırılık Klozu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu kişiler dışında başka kişilerce kullanımı sırasında 
hasar oluşmasında, her hasarda hasar bedeli üzerinden %75’i sigortalı tarafından karşılanmak kaydıyla 
müşterek sigorta uygulanacaktır. 

 

4 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.  

 

5 Damper Muafiyet Klozu: 
Çarpma veya Çarpışma olmadan, sigortalı araca ve/veya çektiği römorka ait Damperin, kendi ağırlığı, yüklü 
ağırlığı veya kaldırma mekanizmasında oluşabilecek hasarlarda Damper ve Damper kaldırma mekanizması 
toplam hasarı üzerinden her bir hasarda ayrı ayrı 1.000₺’den az olmaması şartıyla %25 oranında tenzili 
muafiyet uygulanacaktır. 

 

6 Yakıt Klozu: 
Uygun olmayan yakıtların (10 numara yağ vs.) kullanımından kaynaklanan yangın hasarlarından her bir 
hasarda ayrı ayrı %80 oranında tenzili muafiyet uygulanır. Kısmi ve tam ziya hasarlarında hasardan önce uygun 
yağ kullanılmaması nedeniyle motorda oluştuğu tespit edilmesi durumunda da sigortalı aracın hasar 
tarihindeki hasarlanmadan önceki rayiç değeri üzerinden %80 tenzili muafiyet uygulanır. 

 

7 Engelli Araç Klozu: 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8182&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0  
“Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53. Maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, hasar vukuunda 
Yönetmelikteki şartlar esas alınarak aracın tescil belgesindeki ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilir. Yönetmeliğe aykırı olarak, gerekli ehliyet ve/veya yetkili olmayan 
kişilerce kullanım sırasında meydana gelen zararlar teminat dışı sayılacaktır. Bu kişilere ait araçların 
sigortalanması durumunda, kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmaması için araç, her türlü vergili emsal 

 



rayiç değer üzerinden sigortalanır. Ancak, sigortalı aracın engelli aracı olması nedeniyle araç satın alınırken 
sigortalının muaf tutulduğu her türlü vergi ve fonlar, sebepsiz zenginleşmeye engel olmak üzere aracın 
çalınması veya tam hasara uğraması halinde haklı olarak ödenecek tazminattan tenzil edilecektir.” 

8 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. 

 

9 İş Makinası Özel Şart Klozu: 
İşbu poliçede teminat verilen, karayollarında kullanılabilen ve hareket etme yeteneğine haiz olan, lastik 
tekerlekli ve benzeri iş makinelerini kullanan sürücülerin "G" sınıfı sürücü belgesine sahip olması şarttır. Söz 
konusu makinanın karayolu dışında kullanılması sırasında meydana gelecek hasarlar teminat haricidir. 

 

10 Marka Yetkili Servis Klozu: 
Sigortalı ve Sigortacı araçta oluşacak hasarların (mini onarım ve sadece cam kırılması hasarları hariç)"Marka 
Yetkili Servislerde", eksper kararı ile onarımı mümkün olmayan araç parçalarının değişiminde orijinal parça 
kullanılacağı, değişecek parçanın orijinal olmaması halinde ise çıkan parça ile aynı/benzer nitelikte parça 
kullanılması, parça tedarikinin sigortacı tarafından sağlanacağı, sağlanamadığı durumlarda kullanılacak parça 
değişiminin Sigortacının onayı ile yapılabileceği hususlarında mutabık kalmışlardır. 

 

11 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. 

 

12 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. 

13 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 
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. 

 

14 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. 

15 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. 

 

16 İhbar Yükümlülük Klozu: 
Sigorta ettiren, sigorta konusu rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren Poliçe Genel Sartlarında 
belirtilen süre içinde sigortacıya haber vermekle yükümlüdür. Sigorta ettiren, bu ihbar yükümlülüğünü yerine 
getirmediği takdirde, ihbarın gecikmesi nedeni ile artan ziyandan sorumlu olacağı gibi sigortacı faizden de 
ancak Poliçe Genel Sartları, ilgili Kanunlar ve bunlarda hüküm yok ise Borçlar Kanunu’nun temerrüde ilişkin 
hükümlerine göre sorumludur. 

 

17 Sürücüye Bağlı İndirimler Klozu: 
Sürücüye bağlı indirimler poliçede "sigortalı” sıfatı ile yer alan asıl ruhsat sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin 
özelliklerine ve beyanı üzerine uygulanır. Bu beyan poliçe üzerine kaydedilir. Sigortalı ile Sigorta Ettirenin farklı 
olduğu durumlarda poliçe üzerinde ayrı olarak belirtilir. Poliçede uygulanacak indirim ve artırımlar Sigortalı 
yani asıl ruhsat sahibini takip eder. İşbu kloz uygulama hükümleri konusunda Sigortacı ve Sigortalı karşılıklı 
olarak mutabık kalmıştır. 

 

18 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. 

 



19 Elektrikli Araç Batarya Klozu: 
Yukarıda bedeli yazılı olan batarya mülkiyeti sigortalıya ait değilse, herhangi bir hasarda tazminat bataryanın 
mülkiyet sahibine ödenecektir. 

 

20 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. 

 

21 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. 

 

22 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. 

 

23 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, 
araçta bulunan taşınan emtia ve ek cihazlar için "Radyo/teyp, hoparlör/kolon, ses ve görüntü cihazları klozu" 
hükümleri geçerlidir. 

 

24 Finansal Kiralama Klozu: 
Bu sigorta poliçesi, poliçede Sigortalı sıfatı ile yer alan Finansal Kiralama Şirketi ile Sigorta Ettiren sıfatı ile yer 
alan kurum/şahıs arasında Finansal Kiralama Sözleşmesine istinaden düzenlenmiştir. Bu poliçeden doğan tüm 
hak ve menfaatler Finansal Kiralama Şirketine ait olup, Finansal Kiralama Şirketinin yazılı muvafakat ı 

 



olmaksızın iptal edilemez. Ancak meydana gelen bir hasarda sigortacının Kasko Sigortaları Genel Şartları B.4.2. 
maddesi çerçevesinde iptal hakkı bu madde ile kaldırılmamıştır. Bu poliçe teminatına dahil bir kasko hasarının 
meydana gelmesi halinde tazminat Finansal Kiralama Şirketine veya onun yazılı muvafakatı ile Sigorta Ettirene 
ödenecektir. Bu hususlar taraflar arasında peşinen kabul edilmiştir 

25 Rehin Alacaklısı (Dain-i Mürtehin) Klozu: 
Bu sigorta poliçesi, poliçede yazılı primin ödenmiş olması şartı ile poliçede rehin alacaklısı (rehin alacaklısı) 
sıfatıyla yer alan kurumun/şahsın yazılı muvafakati olmaksızın iptal edilemez. Ancak sigortacı poliçeye konu 
rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde Kasko Sigortaları Genel Şartları B.4.2 Maddesi uyarınca akdi 
feshetme hakkına haizdir. Bu poliçe teminatı kapsamında bir hasar meydana gelmesi durumunda, zararın 
3.000-TL'na kadar olduğu ve aracın onarılarak eski haline getirilmesi şartıyla sigortalıya tazminat ödemesini 
rehin alacaklısına bildirerek, muvafakatinin alınmasını beklemeden yapar. 
Kısmi hasarlarda 3.000-TL üzerindeki tazminat ödemelerinde sigortacının Rehin Alacaklısına ödeyeceği 
tazminat, muaccel alacağından fazla olamaz. 

 

26 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. 

 

27 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. 

 

28 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. 

 



29 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.” 

 

30 Hasar Tazmin Klozu: 
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. 

 

31 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. 

 



32 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. 
Gerçek Kişiler İçin: Belirlenen hasar tutarı ile ilgili oluşacak KDV miktarı fatura aslının ibrazına müteakip 
ödenecektir. 

 

33 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. 

34 Hasar Anında Sigortalıdan İstenen Belgeler: 
Poliçe Prim Makbuzu, 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, Araç yük taşıyor ise; taşıma ve/veya sevk irsaliyesi, kantar fişi, Sigorta poliçesi 
ve/veya ruhsatta Dain-i Mürtehin (Rehin alacaklısı) var ise; Dain-i Mürtehin muvafakati, 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. 

 

35 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. 

 

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. 

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 

 

38 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. 
 
 

 
 
 

 



 
 

39 Enflasyon Koruma Teminatı Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarında, hasar anında aracın değerinin belirlenmesi ile ilgili hükümler sigortalının 
lehine olarak, poliçe kapsamındaki değerlerin sigorta bedellerinin hasar anında piyasa rayiç değeri ile aynı 
olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için sigorta başlangıcında tam değerden sigorta edildiği kabul 
edilen sigorta konusunun, poliçe süresi içinde Enflasyondan Korumalı Teminatı içermesi sağlanmıştır. Poliçede 
yazılı kasko sigorta bedelleri muhtemel oto fiyat artışları göz önünde tutularak sigorta süreleri itibari ile DİE 
ÜFE artış oranına tabidir. Tüm kasko ürünlerinde otomatik olarak teminat kapsamındadır. Kasko fiyatı 
enflasyon korumalı teminatı içerir. Ayrıca prime etkisi yoktur. 

 

40 Çarpma Teminatı Klozu : 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. a. maddesinde belirtilen  çarpma sonucu  meydana gelebilecek 
ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır. 

 

41 Çarpmışma Teminatı Klozu :  



Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. b. maddesinde belirtilen  Çarpışma sonucu  meydana 
gelebilecek ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır. 

42 Çarpılma Teminatı Klozu : 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. b. maddesinde belirtilen  Çarpıma sonucu  meydana gelebilecek 
ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır. 

 

43 Devrilme, düşme ve Yuvarlanma Teminatı Klozu : 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. b. maddesinde belirtilen  Devrilme, Düşme ve Yuvarlanma  
sonucu  meydana gelebilecek ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında 
olacaktır. 

 

44 3. Kişilerin Kötü Niyetleri-Müziplik Teminatı Klozu : 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. c. maddesinde belirtilen  3. Kişilerin Kötü Niyetleri-Müziplikleri 
sonucu  meydana gelebilecek ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında 
olacaktır. 

 

45 Araç Yanması Teminatı Klozu : 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. d. maddesinde belirtilen  Araç Yanması sonucu  meydana 
gelebilecek ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır. 

 

46 Aracın Çalınması Teminatı Klozu : (1) 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A1. e. maddesinde belirtilen  aracın çalınması  sonucu  meydana 
gelebilecek ziya ve hasarlar işbu poliçe  hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır. 

 

47 Anahtar ile Aracın Çalınması Klozu: 
Bu teminat Kasko Sigortası Genel Şartların A.4.11. maddesinde belirtilen “Araç anahtarının ele geçirilmesi 
sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar” aşağıdaki 
hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.  
- Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit 
etmek sureti ile ele geçirilmesi sonucu aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sırasında meydana 
gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.   
- Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgâh veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli 
bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahallere kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç 
kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak suretiyle girilerek aracın çalınması veya 
çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

 



- Aracın, kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile teslim edildiği otopark, oto 
yıkama, tamirhane vb. işletmelerden çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek 
ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
- Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere 
veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girilip, açıkta bırakılan ve/veya kilitli bir yerde tutulmayan asıl 
veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil 
edilmiştir.  
- Bu poliçe ile teminat altına alınmış sigortalının yasal sorumluları hakkında cezai bir tahkikat başlatması ve 
hasar tutarının %80 i sigortacı %20 si sigortalı üzerinde kalmak koşuluyla teminat kapsamındadır. 
- Araç asıl ya da yedek anahtarının araç üzerinde veya araç kilitli de olsa araç içinde bırakılması sonucunda 
aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya, çalınma ve zararlar 
teminat kapsamına dahil edilmiştir.  
Teminat Dışında Kalan Haller: Kara Araçları Kasko Sigortasının A.5-5. 6 maddesinde belirtilen “Sigortalının 
fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya 
çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar” ile aracın sigortalı tarafından kullanmaları ile kendi rızasıyla 
verdiği kişiler tarafından dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma (Emniyeti Suistimal) sonucu aracın bu kişiler 
tarafından çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek zararlar teminat kapsamı 
dışındadır. 

48 Yurt Dışı Teminat Klozu: (1) 
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. 
Türkiye dışında bir kazanın meydana gelmesi halinde: 
İran, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan- Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi, 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. 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.2, 3, 4 ve 5. Maddeleri “Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör, 
Deprem, Toprak Kayması, Fırtına, Dolu, Yıldırım, Yanardağ Püskürmesi ve Sel-Seylap” teminatları poliçede 
temin edilmiş olması şartıyla sadece Avrupa Ülkelerinde verilmiş olup, diğer ülkelerin tamamında 
verilmemiştir. 
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Hukuksal koruma Sigortası ve Taşınan Emtia Sigortası teminatları işbu poliçe 
yurtdışı ülkelerin tamamı için verilmemiştir. 
Yurtdışında meydana gelen hasarlarda, kaza anında yerel yetkililere zabıt tutturulması, hasarın tespiti için 
ekspertiz yaptırılması, geçici onarım dahi olsa ancak Sigortacının onayı ile yaptırılabilecek onarım faturasının 
alınarak ve tüm bu belgelerin hasarın olduğu yere en yakın yerde bulunan Türk Konsolosluğuna tasdik 
ettirilmesi zorunludur. Tasdiklenmemiş veya tasdiklenmiş olsalar dahi eksik belge halinde tazminat 
ödemesinin yapılmayacağı, Sigortacının sorumluluğunun bulunmayacağı taraflarca sözleşme öncesi 
kararlaştırılmıştır. 
Hasar bedeli, hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden, Türkiye’de Türk Lirası olarak 
ödenecektir. Yukardaki hususların tamamı taraflarca peşinen kabul edilmiştir. 
Yurtdışında ihtiyaç duyulabilecek kurtarma ve çekme yol yardımı; Aracın Arıza ve Kaza durumunda en yakın 
servise çekilmesi poliçe süresince azami 2.500 Euro ve Aracın Vinç ile Kurtarılması masrafları da azami 5.000 
Euro’ya kadar karşılanır.   

49 Grevi Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri Nedeniyle Oluşan Zararlar Klozu: (1) 
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 hali sigorta teminatında olup, hasar ödemesinde 
herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır. 

 

50 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. 

 

51 Deprem Teminat Klozu:  



Kasko Genel Şartları A.4.4.4 maddesinde belirtilen deprem nedeniyle meydana gelen zararlar muafiyetsiz 
olarak teminata dahil edilmiştir. 

52 Yanardağ, Toprak Kayması 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. 

 

53 Sel-Su Baskını 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. 

 

54 Dolu ve Fırtına Zararları Teminat Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A-4.5 maddesinde belirtilen, Dolu ve Fırtına nedeniyle araçta meydana 
gelecek hasarlar muafiyetsiz olarak sigorta teminatına dahil edilmiştir. 

 

55 Sigara ve Benzeri Madde Zararları Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.6. maddesi hükmü hilafına, sigara ve benzeri maddelerin teması ile 
meydana gelen yangın dışındaki zararları teminat altına alınmıştır. 

 

56 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. 

 

57 Kullanım ve Gelir Kaybı Klozu: 
Menfaattarın sigortalı aracın işletilmesinden(yolcu taşımacılığı ve mal nakliyesi yapılan haller) gelir elde ediyor 
olması ve işbu poliçe süresi için gerçekleşen kazalara bağlı olarak sigortalı araçta oluşan zarar ve ziyanın eksper 
kararı ile üç işgününü aşması halinde sigortalının iş durmasına bağlı oluşan gelir kaybı poliçede belirtilen 
teminat limitleri dahilinde teminat altına alınmıştır. 

 

58 Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Klozu: 
Aracın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması 
nedeniyle uğrayacağı zararları teminat altına alınmıştır. 

 

59 Yarış ve Antremanlarda Oluşan Zararlar Klozu: 
İşbu poliçe ile sınırları belli ve genel trafiğe kapalı olup araç yarışları ve antremanları için özel olarak yapılmış, 
işletilmesiyle ilgili yasal izinleri alınmış yerlerde profesyonel olmayan, amatörce yapılan daha çok gösteri 
amaçlı, dernek gibi kuruluşların yararına gerçekleştirilen yarış ve böyle bir yarışa daha önce katılacağı 
bildirilmiş ve yarışın yapılacağı yerde izinli ve planlı antremanları sırasında aracın bir başka araca çarpması 

 



veya bir başka aracın çarpması sonucu araçta oluşan kaporta hasarlarının parça değişimi hariç işçilik ve 
malzeme masrafları işbu poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmıştır. Off-Road yarışları, F1 
gibi profesyonel olarak yapılan yarışlar bu teminat kapsamına girmez. 

60 Anahtar İle Aracın Çalınmaya Teşebbüsü Klozu:  
İşbu poliçede sigortalı aracın kendi anahtarı ile çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalındıktan sonra terk edilen 
araçta teşebbüs sırasında veya bulunana kadar geçen sürede araca verilen zararlar poliçede belirtilen teminat 
limitine kadar teminat altına alınmıştır. 

 

61 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. 

 

62 Kemirgen Hayvanların Araca Verdiği Zararlar Klozu: 
Kasko Sigortası Genel Şartların A.4.13. maddesi kapsamında araca kemirgen hayvanlar tarafından verilen 
zararlar teminat altına alınmıştır. Bu kloz, 10 yaşa kadar olan özel oto ve hafif ticari araçlar için poliçe 
süresince bir defa poliçede belirtilen limitlerde geçerlidir. 

 

63 Aracın Donmasına Bağlı Oluşan Zararlar Klozu: 
İşbu poliçe ile kasko genel şartlarında teminat dışı bırakılmış aracın donmasına bağlı oluşan zararlar, aracın 
kaportası, cam, oto tekstil, plastik parcaları ve sarf malzemelerinde oluşan zarar ziyanlar hariç olmak üzere 
kapı ve bagaj kilit sistemlerinde parça değişikliği dahil diğer spesifikasyonlarında  sadece işçilik ücreti poliçede 
belirtilen tutar limitine kadar ve poliçe süresince bir olayla sınırlı olarak teminat altına alınmıştır. Bu kloz 
kapsamında beirlenen koşul, şart ve limitlerdeki tazminat talepleri zararın Sigortacının anlaşmalı özel 
servisinde onarılması halinde karşılanacaktır. Tazminat talebinin karşılanabilmesi için beyan hasar tarihine ait 
meteroloji don raporunun ibraz edilmesi ve hasarın bildiriminin olay tarihini takip eden 10 gün içinde 
yapılması gerekmektedir. İhbar şartı ve belge don raporu ibraz şartı yerine getirelememsi durumunda 
tazminat talepleri karşılanmaz. 

 

64 Yağsızlık, Sususluk, Bozukluk, Eskime, Bakımsızlık Nedenli Zararlar Klozu:  



İşbu poliçe ile kasko genel şartlarında teminat dışı bırakılmış yağsızlık, sususluk, bozukluk, eskime, bakımsızlık 
nedeniyle aracın mekanik sistemlerinin parçalarında aracın çalışmasını veya güvenli sürüşü engelleyecek 
şekilde oluşacak arızaların onarılması, onarılamama durumunda ilgili spesifikasyonun değiştirilme işçilik 
masrafları poliçe süresince azami bir defa ve onarımın Sigortacının anlaşmalı Özel Servislerinde yapılması 
şartıyla teminat altına alınmıştır. Aracın arızalandığı ilde Sigortacının anlaşmalı özel servisinin bulunmaması 
durumunda, Sigortacının aynı il içinde belirleyeceği bir tamirhanede onarılması gerekmektedir. Parça 
değişikliği yapılması gereken hallerde parça ücreti ve parçanın temini lehtara aittir. Sigortacı sadece işbu 
klozda tanımlanan hallerde sadece poliçede belirtilen tutar limitlerine kadar işçilik masraflarını karşılayacaktır. 
Parça temini ve bedelinden sorumlu tutulamayacaktır. 

65 Eskime, Çürüme, Paslanma Nedenli Zararlar Klozu: 
İşbu poliçe ile kasko genel şartlarında teminat dışı bırakılmış eskime, çürüme ve paslanma nedeniyle aracın 
kaportası, cam, oto tekstil ve plastik parcaları dışında kalan kapı ve bagaj kilit sistemleri dışında kalan aracın 
çalışmasını veya güvenli sürüşü engelleyecek şekilde spesifikasyonlarında oluşacak arızaların onarılması, 
onarılamama durumunda ilgili spesifikasyonun değiştirilme işçilik masrafları poliçe süresince azami iki defa 
olmak üzere poliçede belirtilen limit tutarına kadar onarımın Sigortacının anlaşmalı Özel Servislerinde 
yapılması şartıyla teminat altına alınmıştır. Aracın arızalandığı ilde Sigortacının anlaşmalı özel servisinin 
bulunmaması durumunda, Sigortacının aynı il içinde belirleyeceği bir tamirhanede onarılması gerekmektedir. 
Parça değişikliği yapılması gereken hallerde parça ücreti ve parçanın temini lehtara aittir. Sigortacı sadece işbu 
klozda tanımlanan hallerde sadece poliçede belirtilen tutar limitlerine kadar işçilik masraflarını karşılayacaktır. 
Parça temini ve bedelinden sorumlu tutulamayacaktır. 

 

66 Donanım Arıza, Kırılma ve Lastik Zararları Klozu: 
Hizmete Konu Araçlar:  
İşbu Hizmetlerin ön şartı; sigortalı aracın, bir gerçek ve tüzel kişi adına kayıtlı, araç muayenesinde 
175.000Km.’yi aşmamış ve sigorta vade başlangıç tarihinde 6(Altı) yaştan küçük (Aracın ilk model yılı sıfırıncı 
yaş sayılacaktır.) ruhsat tescilinde “Otomobil (“Hususi Binek”) ve “Kamyonet (“Hafif Ticari”) araç olarak kayıtlı 
araçlar (Bundan sonra birlikte “Araçlar” olarak anılacaktır) dan birisi olmasıdır.  Ancak, yukarıdaki paragrafta 
yer alan tanıma uygun olsa bile, aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kısmını taşıyan Araçlar için işbu Hizmetler 
verilmez:  
a) Her ne amaç ve süre ile olursa olsun, kiralamaya konu edilen Araçlar;  
b) 3.500.- Kg (dahil) ve üzeri Araçlar; 

 



c) Fabrika Çıkışı LPG olanlar dahil, LPG li Araçlar;  
d) Taksi, Dolmuş ve Hasta Naklinde Kullanılan Araçlar.  
2. Hizmetler’in Konusu:   
İşbu Kloz kapsamında verilecek Hizmetler şu şekildedir:  
a) Araç Muayene Hizmeti: Bu hizmet, Ekspertiz İstasyonu tarafından ve Ekspertiz İstasyonunun bulunduğu 
yerde verilen ve aşağıdaki kontrolleri ve arızalı unsurların tespit edilmesini kapsayan hizmettir: 
Motor: Marş dişlisi, volan, yağ pompası, krank mili ve yatakları, trigger dişli ve zinciri (trigger kayışı ve diğer 
kayışlar hariç), kam mili kasnağı, kam mili, kam mili iticileri, kol dişlisi, subap ve gaydlar, pistonlar ve 
sekmanlar, silindir yuvaları, bağlantı milleri, silindir başlığı, silindir başlık contaları, distribütör tahrik ve tüm 
dahili burçlar. 
Difransiyel ve Şaft: Difransiyel ve yarım şaftları da içeren aktarma, dış aktarma şaftları, universal bağlantılar ve 
sabit hız bağlantıları, (körükler hariç). 
Şanzıman: Düz ve otomatik şanzımanlar ve overdrive üniteleri, yağ soğutucu ve elektronik yönlendirici (dış 
bağlantılar ve elektrik bağlantıları hariç). 
Yağ Sızdırmazlık ve Contalar: Motor, şanzıman ve/veya arka aks gibi ana ünitelerden herhangi birinin arıza 
sonucu sökülmesinin gerekmesi durumunda herhangi bir yağ sızdırmazlık ünitesi ve/veya contası. 
Ana Unite Kaplamaları: Motor, şanzıman ve/veya difransiyel kaplamaları/korumalarının bu parçaların arızası 
durumunda bu arızanın direk sonucu neticesinde hasarlanması durumu. (Kaza, donma ve/veya antifriz 
eksikliği gibi sebeblerle oluşan arızalar hariçtir.) 
b) Araç Muayene ve Arıza Raporu Hazırlanması Hizmeti: 
Ekspertiz İstasyonlarında, uzman kişilerce yapılan muayene sonucu, iş bu klozun 2 (a) bendinde belirtilen 
unsurlardan arızalı olanların tespit edilerek raporlanma ve bilgilerin destek hizmet sağlayıcısı “MAXASİST”e 
transfer edilmesini kapsar. 
c) Araç Muayenesinde Tespit Edilen Arıza Onarım Hizmeti: İş bu klozun 2 (a) bendinde tanımlanan araç 
unsurlarının muayenede tespit edilen arızalı unsurların gideriminin, HOMER Servisleri tarafından 
sağlanmasıdır. Bu hizmet kapsamında, arızanın giderilmesi, parça değişikliği dahil azami teminat limitinin 
%4’üne kadar karşılanır. Aşan tutar  sigorta ettiren/ sigortalı tarafından karşılanır. Poliçe süresince bir defa ve 
azami toplam işbu teminat %4 ile sınırlıdır. Muayenede tespit edilen bir adetten fazla arızalı unsur olması 
durumunda da hizmet aynı kapsam ve koşullarla verilir.  



d) Araç Muayenesinden Geçmiş Araçların Poliçe Süresi İçinde Oluşan Arızalarının Onarım Hizmeti: İş bu klozun 
2(a) bendinde tanımlanan sağlam olan ve teminat harici bırakılmamış araç unsurlarının daha sonra poliçe 
süresi içinde arızalanması halinde, oluşan arızanın parça değişikliği dahil iki defa ve azami poliçede belirtilen 
limite kadar giderilmesini kapsar. Poliçede belirtilen azami limitin üzerinde kalan tutarlar, sigorta 
ettiren/sigortalı tarafından karşılanır.  Muayene sırasında tespit edilen arızaların “Araç Muayenesinde Tespit 
Edilen Arızalı Aksamların Onarılma Hizmeti” kapsamında yapılan onarım yıllık adet ve tutar limitlerinden 
düşmeyecektir. Yıllık hizmet adet ve tutar limitleri olay başınadır. Bu nedenle, hizmetin, Poliçe süresince adet 
ve tutar limitlerinde, arızalı aksam sayısına değil, bildirim sayısı ve her bildirimdeki arızaların toplam onarım 
maliyetleri dikkate alınacaktır. 
e) Araç Lastiklerinin Neden Olacağı Zararlar: Araç lastiklerinde karşılıklı çarpışma sonucu oluşacak hasarlarda, 
sigortalı aracın kasko poliçesinde muafiyet uygulanmış ise muafiyet tutarını iş bu poliçede belirtilen azami 
teminat limitinin %4’üne kadar karşılar.  
3. Teminat Dışında Kalan Durumlar:  
Aşağıdaki zarar, hal ve faaliyetler için, işbu Kloz kapsamında Hizmetler verilmeyecektir:  
a) Yurdışında oluşan arızalar. 
b) Poliçe kapsamında belirtilen Ekspertiz İstasyonları ve HOMER servislerinden alınmayan hizmetler, 
c) Yanlış yakıt kullanımından kaynaklanan her türlü arızalar, 
d) Aracı üretici firmanın belirlediği ve Anlaşmalı Ekspertiz İstasyonunda yapılan muayene sonucu hazırlanan 
Araç Muayene ve Arıza raporunda belirtilen rutin muayene ve bakım planına uygun olarak yapılmamasından 
kaynaklanan (hava debimetresi, antifriz azlığı gibi) arızalar, 
e) Triger kayışının üretici firmanın önerdiği program dahilinde değiştirildiğinin ispatlanamaması halinde, Triger 
dişli arızalar,   
f) Aracın normal kullanımı nedeniyle meydana gelen mutat aşınma ve yıpranması sonucu yapılan parça 
değişimleri, 
g) Araç üreticisi tarafından kabul edilen imalat veya montaj kusurları nedeniyle parçaların değiştirilmesi, 
onarılması veya ayarlanması. (Geri Çağırma Kampanyaları vb.), 
h) Bir arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya ziya olmadıkça, enjektörler, balatalar, kayışlar 
bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin 
doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı 
maddeleri. 



i) Kaporta işleri, süslemeler, halı, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya 
çatlaması, 
j) Bir arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya ziya olmadıkça, koltuk aksesuarlarının 
temizlenmesi ve onarılması dahil olmak üzere kaportanın ve kabinin normal bakımı için yapılan masraflar, 
k) Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın, düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar, 
l) Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle ya da 
bu sözleşmenin kapsamına girmeyen parçaların sebep olduğu bir arıza neticesinde bozulan elemanlar, 
m) Aracın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının (aşırı yükleme, yarış, yarış 
antrenmanı vb.) veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar. 
4. Hizmetin Verilme Koşulları:   
a) Sigorta ettiren/sigortalı tarafından, Destek hizmet sağlayıcısının…….. numaralı telefonundan “Araç 
Muayene” randevusu alınarak (azami 2 iş günü sonrasına randevu verilecektir), www.quicksigorta.com.tr 
adresinde de ilan edilen Ekspertiz İstasyonlarından birine arızalı Aracın götürülecektir. Bunu randevuda, işbu 
Klozun 2 (a) bendinde sayılan unsurların muayene ettirilerek, “Araç Muayene ve Arıza Onarım Raporu” ile 
arızalı ve arızasız unsurları tespit edilecektir. 
b) Araç Muayene ve Arıza Onarım Raporunda belirtilen arızasız unsurların tamamı muayene sonrası ve poliçe 
süresi içinde oluşup bildirilen arızalar için “Araç Muayenesinden Geçmiş Araçların Poliçe Süresi İçinde Oluşan 
Arızalarının Onarım Hizmeti” bölümünde tanımlanan kapsamda hizmet verilir. 
Araç Muayene ve Arıza Onarım Raporunda belirtilen arızalı unsur(ların) tamamı “Araç Muayenesinde Tespit 
Edilen Arızalı Aksamların Onarım Hizmeti” bölümünde tanımlanan hizmetlerden de yararlanılarak arızaların 
giderilmesinden sonra ve poliçe süresi içinde oluşup bildirilen arızalar için “Araç Muayenesinden Geçmiş 
Araçların Poliçe Süresi İçinde Oluşan Arızalarının Onarım Hizmeti” bölümünde tanımlanan kapsamda hizmet 
verilir. 

67 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. 

 

68 Kazaya Bağlı Onarım Süresinde Bağlı ikame Araç Hizmet Kapsam ve Klozu: 
İşbu poliçe ile sigortalı araç kaza hallerinde eksper tarafından belirlenen onarım sürecinin 24 saati aşaması 
durumunda teminat limitlerinde belirtilen süre ve poliçe süresince temin edilir.  Onarım süresinin poliçe vade 
bitimini aşması ve poliçenin Quick Sigorta tarafından yenilenmemesi halinde Sigortacının sorumluluğu ikame 

 



aracı poliçe vade sonuna kadarla sınırlıdır. İkame araca kullanımı sırasında verilebilecek zararlar, her türlü 
trafik cezası, yol-köprü geçiş ücretlerinden Sigortacı sorumlu olmayacaktır. İkame aracın verilebilmesi 
www.quicksigorta.com.tr adresinde ilan edilen şartlara göre mümkün olacaktır. 

69 Medline-Acil Destek Sağlık ve Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri Kapsam ve Klozu: 
TIBBİ DANIŞMANLIK: Hak sahibine(hastaya) MEDLİNE hekimleri tarafından telefon aracılığı ile şikâyeti 
hakkında ilgili aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarmak. 
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Acil Sağlık hizmeti 
konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza yaralanma ve benzeri 
durumlarda tıbbi araç ve gereç desteği sunulması.  
ACİL KARA AMBULANS HİZMETİ: sağlık Bakanlığı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri 
Yönetmeliği şartlarını taşıyan, Hekim/Parametrik, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten 
müteşekkil araç. ACİL HEKİM HİZMETİ: Kara Ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek 
noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim göndererek müdahale yapılması.   İLAÇ VE SARF 
MALZEMESİ: Hak sahibine (hastaya) acil müdahale halinde kullanılacak ilaç ve rutin malzemeleri bedelsiz 
olarak temin etmek. İşbu kloz kapsamındaki hizmetler poliçe süresince; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, 
365 gün 24 saat verilecektir. ACİL SAĞLIK HİZMETİ-ALARM MERKEZİ NUMARASI: 0(212) 444 12 12 

 

70 Yeni Değer Teminat Klozu: 
İşbu teminat Otomobil, Arazi Taşıtı (SUV) ve Kasasız Kamyonet (VAN) araç sınıfı araçların son model (Sıfır veya 
1 yaş) birinci el (sıfır kilometre) olanları için geçerli olup, diğer tüm araç sınıfları ve bu sınıflarda olsalar bile 
kiralama şirketlerine ait araçlar teminat kapsamı dışındadır.  
İşbu kloz ile Sigortacı, sigortalanan aracın çalınması veya Tam Ziya Hasarı (Pert) halinde, 2.el piyasa rayiç 
değerine bakmaksızın aynı model (yıl) tip ve aksesuarlara sahip yeni araç bedeli üzerinden hasar tazminatı 
öder.  
Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için çalınmış olması veya onarım bedelinin, araç yeni değerinin minimum 
%80’nini aşmış olması gereklidir. 
Bu teminat aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 30 gün (30.gün dahil) içinde sigorta sözleşmesi 
düzenlenmesi ve kazanın ya da çalınmanın poliçe süresi içinde gerçekleşmesi hallerinde geçerli olacaktır. 
Bir yıldan daha uzun süreli poliçeler için teminat ilk (1.) yıl için geçerlidir.  
Hasarın meydana geldiği tarihte sigortalı aracın veya modelin yeni üretimlerinin satıştan kaldırılmış olması 
durumunda, sigortacının tazminat ödeme sorumluluğu, hasar tarihinde satışta olan aynı markanın sigortalı 

 



aracın motor gücü, tork, karoser yapısı vb. teknik özelliklerine en yakın olan modelinin sıfır araç değerini hiçbir 
şekilde aşamaz. 

71 Araçtaki Kişisel Eşya Hırsızlık Klozu: (1) 
Bu poliçe ile sigortalı araç içinde bulunan sigorta sahibine veya aile fertlerine (Baba, Anne ve Çocukları) ait özel 
eşyaların, hırsızlık veya gasp sonucunda maruz kalacağı zarar ve ziyan, aşağıda yazılı şartlar ve poliçede 
belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmıştır. Çalınma hadisesi eşyaların araç içinde iken gasp suretiyle, 
araca zarar verilerek veya araçla birlikte çalınması halinde geçerlidir. Ticari nitelik arz eden eşyalar/mallar ile 
her türlü mücevherat, para, kredi kartı çek senet ve benzeri kıymetli kağıt ile cep telefonu, kamera, fotoğraf 
makinesi, her türlü bilgisayar ve benzeri elektronik cihaz ve aksamı teminat haricidir. Teminat kapsamındaki 
Hasarın ödenmesinde kişisel eşyaların ikinci el piyasa değeri esastır.  
Araçta bulunan özel eşya teminatından yaralanabilmek için olay meydana geldikten sonra resmi mercilere 
başvurularak tutanak tutturulması ve çalınan eşyaların tutanaklarda belirtilmesi şarttır. İfade tutanaklarında 
belirtilmeyen veya sonradan ilave tutanaklarda belirtilecek eşyalar teminat harici tutulur. 

 

72 Yanlış Akaryakıt Dolum Klozu: 
Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali 
sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik 
zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alınmıştır. Sigortalının bu 
tazminata hak kazanabilmesi için hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili 
beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının 
sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Hileli akaryakıt nedeniyle meydana gelen zararlar ise teminat dışıdır. 

 

73 Logo Teminatı Klozu: 
İşbu poliçe kapsamında belirtilen teminat limitlerine kadar yapıştırma ve boyama suretiyle araç moto kapağı, 
tavanı, yan kapıları ve bağaj kapağına uygulanmış logosunda aracın kazasına bağlı olarak oluşan zararlar tamiri 
mümkün ise tamir değil ise yeniden uygulanmaya ait işçilik masraflarını poliçe süresince bir olay ve işçilik 
masrafıyla sınırlı olarak teminat kapsamına alınmıştır. Tazminatın ödenmesinden sonra logonun tekrar araca 
uygulanmaması durumunda tazminat ödenmez. Hasar sonrası logo tekrar uygulansa bile poliçenin vade 
bitimine kadar sürede teminat hariç olacağı menfaattar ve sigortacı tarafından işbu poliçe onayından önce 
karşılıklı mutabık kalınarak kararlaştırılmıştır. 

 

74 Orijinal Olmayan Alarm ve Merkezi Kilit Sistemi Klozu:  



Araca sonradan monte edilen ve bilgi formu veya poliçesinde marka, tip, seri numarası ve sigorta bedeli yazılı 
alarm, merkezi kilit sistemleri poliçede sigorta bedeli üzerinden (azami araç sigorta bedelinin %10’u) teminata 
dahil edilmiş olup, tazminat ödendiğinde teminat sona erer. Tazminat ödendikten sonra, araca yeni cihaz 
takılması durumunda Sigortalı tarafından cihaz ile ilgili bilgileri ve bedelini Sigortacıya bildirilmesi ve ek primin 
ödenmesi halinde yeniden teminat verilebilir. 
Sigorta konusu cihazın tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat belirlenirken 
ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri esas alınır. 

75 Orijinal Olmayan Radyo/Teyp, Hoparlör/Kolon ve Ses/Görüntü Cihazları Klozu: 
Araca sonradan monte edilen ve poliçesinde marka, tip, seri numarası ve sigorta bedeli yazılı radyo-teyp, 
ekolayzer, kolon, anfi, CD/DVD player, televizyon, telefon, telsiz, navigasyon vb. poliçede belirtilen sigorta 
bedeli üzerinden teminata dahil edilmiş olup tazminat ödendiğinde teminat sona erer. Yeni takılan cihazların 
sigortalı tarafından bildirilmesi ve ek primin ödenmesi halinde yeniden teminat verilebilir. Telefon ve telsiz 
cihazı hasarlarında Tesis, Tahsis ve telefon hat bedeli teminat dışındadır. 
Bilgi formu ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan, araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek 
tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri esas alınır. 
Sigorta edilen aracın orijinalinde/fabrika çıkışında bulunmayan ve radyo-teyp-hoparlör değeri birlikte teminat 
altına alınan durumlarda, sadece radyo teyplerin çalınma hasarlarında, toplam sigorta değeri üzerinden %25 
oranında hoparlör değeri düşülerek tazminat ödemesi yapılacaktır. 

 

76 Orijinal Olmayan LPG ve Diğer Aksesuar Klozu: 
Araca sonradan monte edilmiş Lpg ve/veya diğer ek teminatlara konu olmayan herhangi bir aksesuar, aracın 
sigorta teminatına dahil edilebilir. İsteğe bağlı ve Lehtarın beyanı ile teminat kapsamındadır. Poliçe 
vadesinden önce araca monte edilmiş ve Makine Mühendisler Odası tarafından verilen “Gaz sızdırmazlık” ve 
“Son Kontrol Raporu” ve “Montaj Tespit Raporu” ve MMMO Motorlu Taşıt LPG-CNG Ruhsatı” bulunmayan 
LPG Tesisat ve Tüpleri teminat haricidir. Yukardaki yeterlilik ve onaylara sahip olmayan LPG Yakıt Sistemi 
bulunan ve bu sistemlerin neden olduğu ve sigortalanan aracın uğradığı her bir hasarda sigorta bedelinin 
%10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır. 

 

77 Mini Onarım Teminat kapsam ve Klozu:                                                                                                                          
"Mini Onarım hizmeti kapsamında RS Servisleri tarafından verilecek servis hizmetler şunlardır: Bu hizmet, Özel 
Otomobiller, SUV 4X4 araçlar,2,5 ton brüt katar ağırlığına kadar Kamyonet, Minibüs, Mini Van tipindeki hafif 
ticari araçlar. 

 



a) “Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme” ( 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri. Yılda 8 Adet ile 
sınırlıdır) 
b) ”Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme” (10 cm'ye kadar boya hasarlı ı kaporta göçük ve ezikleri. Yılda 4 Adet ile 
sınırlıdır) 
c) “Boya Tamiri, Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta panel çizikleri 
ve sıyrıkları. Yılda 4 Adet ile sınırlıdır) 
d) “İç Döşeme Tamiri”(Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar 
yırtık, çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları Yılda 8 Adet ile sınırlıdır) 
e) “Ön Cam Tamiri” (Mandagözü, yıldız, kombine tip gibi 5 cm çapa kadar cam kırıkları. Yılda 8 Adet ile 
sınırlıdır) f) “Leke Çıkarma” (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar altmış iki farklı lekenin 
döşeme ve halı zeminlerden yüksek başarı ile çıkartılması. Yılda 8 Adet ile sınırlıdır) 
g) “Plastik Tampon Tamiri “(Ön ve arka tamponlardaki teknik ol arak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk 
ve eksik parça gibi plastik hasarları. Yıllık Limitsiz) 
NOT: 
Ağır hizmet taşıtları, minibüs ve otobüsler, taksiler, hatlı minibüsler ve kiralık araçlar hizmet kapsamı 
dışındadır." 

78 Kıymet Kazanma Tenzili İstisnası Klozu: 
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3-3. 2. 3 maddesi hükmü aksine sigortalı araçta meydana 
gelecek kısmi hasarlarda yenisi ile değiştirilen parçalardan kullanma süresi sınırlı olan tekerlek lastikleri, akü ve 
katalitik konvertörler hariç eskime payı uygulanmayacaktır.  
Tekerlek lastikleri, akü ve katalitik konventörlerde, parçanın kullanım süresi, aracın ve hasarlı parçanın 
durumu dikkate alınarak yapılan ekspertiz çalışması sonucuna göre azami %50 oranında kıymet artışı (eskime 
payı) indirimi uygulanacaktır. 

 

79 Değer Kaybı Teminat Klozu: 
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4. “Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek 
Zaralar” maddesinin son fıkrası olan “Sigorta poliçesinde yukarda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat 
dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir” hükmüne 
istinaden; Yukarıda vade ve numarası yazılı Sigorta Sözleşmesi ile teminat altına alınan araçta Kara Araçları 
Kasko Sigortası Genel Şartlarında belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi 

 



zararlar sonucunda araçta meydana gelebilecek “Değer Kaybı” aracı kullanan sürücünün kusursuzluk oranında 
işbu poliçe teminatı kapsamına dahil edilmiştir.  
Değer kaybı ilgili branşta ruhsat sahibi Eksper tarafından ayrıca düzenlenecek bir rapor ile tespit edilecektir.  
Değer Kaybının tespiti kazaya karışan tarafların veya Yetkili Kolluk Güçleri tarafından Kaza Tespit Tutanağının 
tutulması şartına bağlı olarak “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” 
ekinde yer alan esaslara göre yapılacaktır. Sigortacı tarafından aşağıdaki hesaplama yöntemine göre 
hesaplanarak ödenecek değer kaybı tutarı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
maddi teminat limitinin %15’ini aşamaz.  
Değer Kaybı Hesaplamasında; Aracın Rayiç Değeri, Aracın Kilometresinin 15.000km ve altı veya 15.001 ve üstü 
olması dikkate alınacaktır. 
İHTAR: Değer Kaybı Dışı kalan Haller: 
1. Özel Otomobil, SUV, 4X4 araçlar, Hafif Ticari (Kamyonet ve Minibüs) dışındaki araçlarda oluşan değer kaybı 
talepleri, 
2. Tek taraflı kazalar ve hasarlar sonucu sigortalı araçta oluşan değer kaybı talepleri, 
3. Mini Onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava 
yastığı, jant, mekanik, elektrik ve döşeme aksamı hasarları sonucu oluşan değer kaybı talepleri, 
4. Çekme ve hurda Belgeli işlem görmüş araçlar, 
5. Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlarla ilgili talepler, 
6. Sigortalı aracı kullanan sürücünün %100 kusurlu olduğu kazalar sonucu meydana gelen değer kaybı 
talepleri. 

80 Araç Kasa Teminatı Klozu: İşbu kloz ile poliçe tanziminde sigortalı tarafından beyan edilen ve isteğe bağlı 
olarak  ve azami olarak poliçede belirtilen limitlerle teminat altına alınmıştır. Kasanın hasarlanması halinde, 
kasa hasar bedelinin, araç rayiç değerinin %75’ini aşan kısmı teminat dışı bırakılması taraflarca sözleşme 
öncesi kararlaştırılmıştır. Poliçede beyan edilen kasanın sigortalı araca monteli olmadığı durumlarda oluşan 
hasarlar teminat kapsamında değildir. 

 

81 Taşınan Emtia Klozu: 
İşbu teminat; Kasko ürünlerinde Kamyonet, Panel/Glass Van, Kamyon ve Çekici kullanım tarzlı araçlarda isteğe 
bağlı olarak verilmektedir. Taşınan emtianın araçtan bağımsız olarak herhangi bir kaza sonucu, aracın hasar 
görmemesi durumunda kısmen veya tamamen hasarlanması ve/veya çalınması nedeniyle doğabilecek 
tazminat talepleri, bu sigorta kapsamı dışındadır. Poliçede belirtilen taşınan emtia teminatı yıllık limit olup, 

 



ödenen hasar miktarı kadar azalır. Eksilen bedelin teminata alınabilmesi için ek prim ödenmesi gerekir. Bu 
teminat sadece T.C. Sınırlarındaki taşımalar için geçerlidir. 

82 İhtiyari Mali Mesuliyet Tazminat Klozu:  
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. İşbu bu poliçe kapsamında manevi tazminat talepleri karşılanmaz. 

 

84 İhtiyari Mali Mesuliyet ve Manevi Tazminat Klozu: 
 Manevi tazminat talepleri; İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası şahıs başına bedeni limitinin; azami %20’sine 
kadar temin edilmiştir. 

 

85 Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Klozu: 
Bu sigorta, motorlu kara taşıtlarında seyahat eden ve poliçe de sayıları belirtilmiş bulunan yolcular ile sürücü 
ve yardımcılarının, araç gerek hareket halinde, gerekse park hal i n de iken, aracın bakımı yapılırken veya araca 
inilip binil irken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık hali ile tedavi masraflarını, 
poliçede yazılı limitlere kadar Ferdi Kaza Genel Şartları çerçevesinde temin eder. Poliçede tedavi masrafları 
teminatının sağlanmış olması halinde ilgili teminat, araçların kullanım özelliklerine göre kanunen 
düzenletmekle yükümlü oldukları Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu yolcu taşımacılığı 
Zorun lu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile ayrıca mevcut ise İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası teminatları 
üzerinde kalan zararları temin etmek üzere geçerli olacaktır. Poliçede TT K 150 8 Md gereği Tedavi Masrafları 
ek teminatının ayrıca tasrih edilmemesi halinde bu teminat yok hükmündedir. 16 yaşından küçük olanlar için 
ölüm tazminatı ödenmez sadece defin masrafları ödenir 

 

86 Ferdi Kaza Sigortası Klozu: 
Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarının 6.maddesinin f. bendi hükmü aksine, deprem sigorta dahil teminat 
verilmiştir.  

 

87 Ferdi Kaza Sigortası Tedavi Masrafları Klozu: 
İşbu poliçe ile sözleşme düzenlenirken Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları hükümleri çerçevesinde sigortalının 
maruz kalacağı kazaların tedavi için gerekli olan tedavi masrafları teminat limitinde belirtilen tutara kadar 
teminat altına alınmıştır. 

 

88 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, 
%10’u hakem ücreti, %10’u icra masrafı, %15’i temyiz ve karar düzeltme, %15’i ihtarname çekimi, dilekçe 
yazımı vs. masrafları olarak kullanılır. 

89 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. 

 

90 Cam Hasarları Klozu:ESKİ 
İşbu kloz, sigortaya konu aracın başkaca bir hasar olmaksızın sadece camlarının (Araç ön, arka, kapı-yan camlar 
ve kelebek camlar) hasarlanması durumunda Sigortacının yükümlülüklerini tanımlar. Aracın cam tavanı, 
sunroof, aynaları, far ve sinyalleri, kurşun geçirmez camların tamamı ile cam aksesuarlar cam hasarı 
kapsamına girmez. Değişecek cam ile aynı özelliklerde cam kullanılması esas olup, aynı özelliklerde cam temin 
edilememesi durumunda eşdeğer cam kullanılması ve lehtar tarafından orijinal olmayan cam değişimlerinde 
orijinal cam kullanılmasını istemesi durumunda Sigortacı aradaki farktan sorumlu olmayacağı hususunda 
taraflar mutabık kalmıştır.  
Oto cam hasarlarında, QUICK YARDIM hattı (0850 755 1 755) üzerinden ulaşılacak, QUICK CAM YARDIM’IN 
onayı ve yönlendirmesi ile Anlaşmalı Cam Servislerimizde yapılacak cam onarım ve değişimlerinde, hasar 
dosyası açılmaksızın ve ekspertiz yapılmadan işlem yapılacaktır. Bu kapsamda işlem yapılan poliçelerde 
herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır. 
QUICK CAM YARDIM kapsamında yapılan onarım ve değişimler garanti kapsamında ve poliçe süresince adet 
sınırı olmaksızın teminat altına alınmıştır. CAM YARDIM’IN onayı ve yönlendirmesi olmaksızın yaptırılan cam 
onarım ve değişimlerinde, yapılacak ekspertiz ile tespit edilecek hasar tutarı ödenecektir.                                      
 

 

91 Cam Hasarları Klozu: (0) 
“İşbu poliçede Sigortacı ve Lehdarlar poliçe süresince oluşacak cam hasarlarının teminat kapsamında olmadığı 
hususunda mutabık kalmışlardır.” 

 



92 Cam Hasarları Klozu: (1) 
İşbu poliçe kapsamında meydana gelen münferit cam(Ön,arka, kapı ve tavan camları) hasarlarının Quick 
Sigorta’nın www.quicksigorta.com sitesinde ilan edilen Anlaşmalı Cam Servislerinde değiştirilmesi durumunda 
herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır. Quick Sigorta’nın anlaşmalı servislerinde yapılmayan değişimlerde, 
yeni takılacak cam bedelinin %20’sinden az olmamak üzere 150₺ tenzili muafiyey uygulanır. 

 

93 Cam Hasarları Klozu: (2) 
İşbu poliçe kapsamında meydana gelen münferit cam(Ön,arka, kapı ve tavan camları) hasarları poliçe vade 
başından 180 gün sonraya kadar olan dönemde sigortacının hiçbir sorumluğu olmaksızın poliçedeki lehdat 
sorumluluğundadır. Dolaysıyla poliçe vade başından itibaren ilk 180 gün içindeki münferit cam hasarları 
teminat dışı bırakılacağı taraflarca sözleşme öncesi mütalaa edilerek kararlaştırılmıştır. Bu sürenin sonundan 
itibaren poliçe vade sonuna kadar oluşacak münferid cam hasarlarında ise Quick Sigorta’nın 
www.quicksigorta.com sitesinde ilan edilen Anlaşmalı Cam Servislerinde değiştirilmesi durumunda herhangi 
bir muafiyet uygulanmayacak, ancak Quick Sigorta’nın anlaşmalı servislerinde yapılmayan değişimlerde, yeni 
takılacak cam bedelinin %20’sinden az olmamak üzere 150₺ tenzili muafiyet uygulanacaktır. 

 

94 Cam Hasarları Klozu: (3) 
İşbu poliçe kapsamında meydana cam(Ön,arka, kapı ve tavan camları) hasarlarında muafiyet 
uygulanmayacaktır.  

 

95 Taşınan Emtia Teminat Klozu: 
İşbu teminat; Kasko ürünlerinde Kamyonet, Panel/Glass Van, Kamyon ve Çekici kullanım tarzlı araçlarda isteğe 
bağlı olarak verilmektedir. Taşınan emtianın araçtan bağımsız olarak herhangi bir kaza sonucu, aracın hasar 
görmemesi durumunda kısmen veya tamamen hasarlanması ve/veya çalınması nedeniyle doğabilecek 
tazminat talepleri, bu sigorta kapsamı dışındadır. Poliçede belirtilen taşınan emtia teminatı yıllık limit olup, 
ödenen hasar miktarı kadar azalır. Eksilen bedelin teminata alınabilmesi için ek prim ödenmesi gerekir. Bu 
teminat sadece T.C. Sınırlarındaki taşımalar için geçerlidir. 

 

   
   

 


