ARABAM GARANTİDE KASKONOMİK
Ürün Tanımı
Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir
gerekse park halinde iken karşılaşabileceği risklere karşı güvence altına alan araç sigortasıdır.
Sigortalının tercih etmiş olduğu Kaskonomik paketine bağlı olarak, hasar durumunda yapılan tazminat
ödemelerinde 500 TL veya 1.000 TL muafiyet uygulanır. Muafiyet uygulaması nedeniyle Kaskonomik
ürünü diğer kasko poliçelerine kıyasla daha ekonomiktir.
Teminat ve Teminat Limitleri
Araç bedeli, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği sitesinde açıklanan araç değerleri
üzerinden hesaplanmaktadır.

Sigorta Süresi
Sigorta yıllık olarak düzenlenir.
Yenileme Koşulu
Poliçe yenilemesi, kredi süresince poliçede yer alan teminatlar, muafiyetler ve yeni bedeller ile
yapılacaktır.
Yenileme dönemindeki prim tahsilatı bir önceki dönemdeki ödeme şekline göre otomatik olarak
yapılacaktır.
Ödeme Şekli ve Aracı
Sigorta primi müşteri tercihine göre peşin veya taksitle hesaptan ya da kredi kartından tahsil edilir.
Muafiyetler
Muafiyetler; Muafiyetler; Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartları, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ve
aşağıda belirtilen Eureko Sigorta A.Ş. Özel Şartlarına istinaden düzenlenecektir.
•

Yurt dışı teminatı: Sigortalı araç aşağıda belirtilen istisna, muafiyet ve şartlar dahilinde Türkiye
sınırları dışında da teminat altına alınmıştır. Ancak poliçede temin edilmiş olsa bile GrevLokavt, Halk hareketleri, Terörizm, Deprem, Sel seylap, kullanım gelir kaybı, taşınan yük
teminatı yurt dışında geçersizdir.
o

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Kosova Özerk
Bölgesi, Arnavutluk, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Moldovya, Gürcistan, Ermenistan,
Suriye ve İran’da meydana gelebilecek hırsızlık hasarları için oluşan hasarın %20’si
sigortalı üzerinde kalmak şartıyla müşterek sigorta esasına göre teminat verilmiştir.

•

o

Irak’ta meydana gelebilecek tüm kasko hasarları teminat kapsamı dışındadır.

o

Kaza anında yerel yetkililere zabıt tutturulması, hasarın tesbiti için ekspertiz yapılması,
ekspertiz raporunun ve tamir masraflarına ait orjinal faturaların mahalli
konsolosluğumuz veya resmi makamlar tarafından tasdik edilmesi gereklidir. Hasar
bedeli hesabında hasar tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru kullanılacağı,
tazminatın Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenmesi taraflar arasında kararlaştırılmıştır.

o

Yurt dışında yapılacak onarımlarda onarım faturasının 5.000 EUR üzerinde olması
durumunda hasar bedelinin %20’si oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Taşınan Emtea klozu; sigortalı araçta taşınan, sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait, poliçede
cinsi belirtilmiş emteanın, aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda oluşacak ziya ve
hasarlar için teminat verilmiştir.
o

Poliçede aksine hüküm bulunmadıkça taşınan emteanın araçtan bağımsız kısmen
veya tamamen çalınması sonucunda oluşacak maddi zararlar teminatın dışındadır.

o

Araç park halindeyken taşınan emteanın çalınması, sadece bunların sigortalı araçla
birlikte çalınmış olması halinde temin eder.

o

Taşınan emteanın; tütün ve tütün mamülleri, alkollü içecek olması halinde beher
hasarda emtea hasar bedeli üzerinden %20 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

•

Deprem Muafiyeti; Evet/Hayır olarak iki alternatifden oluşmaktadır. Hayır seçilirse; muafiyet
uygulanmayaca, Evet seçilirse her bir hasarda %20 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

•

Anahtar Kullanılarak Araç Çalınması Klozu:
o

Sigortalı aracın anahtarı kontakt üzerinde bırakılarak aracın terkedilmesi neticesinde
aracın çalınması ve/veya çalınıp bulunması halinde ödenecek tazminat tutarından
%50 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

o

Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca;

o

•



Sigortalı araç anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın
çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,



Araç anahtarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi
ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında,
bu mekana kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor
ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik
sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya
çalınmaya teşebbüs edilmesi , teminat kapsamına alınmıştır.

Kanunen geçerli bir belge karşılığında, gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın
teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. İşletmelerden aracın çalınması veya
çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, sigortalının
yasal sorumlular hakkında yasal bir tahkikat başlatması ve hasarın %20 si sigortalının
üzerinde kalmak suretiyle teminat kapsamına alınmıştır.

Poliçede detayları yazılı sigortalı aracın aşağıda belirtilen şekilde kullanımının tesbit edilmesi
halinde, hasar durumunda tazminat ödemesi yapılmaz.
o

Kiralık araç/operasyonel kiralama/sözleşme aracılığı ile kiralama

o

Sürücü kursu eğitim aracı

o

Kurye/Kargo taşıma aracı

o

Taksi/Dolmuş/Toplu taşıma aracı

o

Maden taş ocağı, belediye temizlik, inşaat ve hafriyat aracı olarak kullanılamaz.

•

Sigortalı aracın motorsiklet olması halinde, pert ve hırsızlık hasarlarında hasar bedeli
üzerinden %25 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

•

Sigortalı aracın, (minibüs/midibüs/otobüs araç tipleri için) kullanım tarzının hatlı/toplu taşıma
olması halinde, beher hasarda sigorta bedeli üzerinden %2 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

