
DAR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 
 

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat 
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek 

amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe 
istinaden hazırlanmıştır. 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER  

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 

Ticaret Ünvanı: 

Adresi: 

Tel & Faks no.: 

2. Teminatı veren sigortacının; 

Ticaret Ünvanı: QUICK SİGORTA A.Ş. (http://www.quicksigorta.com)  
Adresi : Maslak Meydan Sk.No:3 Veko Giz Plaza Kat:5 D:13-14 Maslak –Sarıyer/ İSTANBUL 

Tel & Fax No: Tel:0212 952 00 00/ Fax: 0212 290 30 30  
Hasar Bilgilendirme Hattı: 0850 755 1 755  

E-mail: bilgi@quicksigorta.com 

 

B. UYARILAR  

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek KARA ARAÇLARI 
KASKO Sigortası Genel Şartlarını ve Klozları dikkatlice okuyunuz.  

2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim 

edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının 

sorumluluğu başlamaz. 

3. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi 
almayı unutmayınız. 

4. Prim ödemesinde, “mutlaka”, “kesin” gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunumd. 

107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.  

5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim, gün 

sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, 

geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. 

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya 

yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya 

alamama hâlleri ortaya çıkabilir. 
 

C. GENEL BİLGİLER  

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: 

 

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 Sigortanın Konusu maddesinde yazılı DAR KASKO ürünü 
kapsamında ilgili maddede belirtilen risk gruplarından ;                                                                     (a) Fıkrasında belirtilen, 
“Aracın Karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla  çarpışması “ teminatı verilmiş 
olup, Bu teminat Sigortalı Aracın aracı kullananın iradesi dışında  gerek hareket, gerek durma halinde iken 
Karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla  çarpışması sonucu kazaya karışan 
araçların sahiplerinin ve plaka numaraları ile kaza anında araçları kullanan sürücülerin belli olduğu ve taraflarca 
imzalanmış Kaza Tespit Tutanağının veya bu bilgileri içeren  Yetkili Kolluk Güçleri tarafından düzenlenecek kaza 
zaptının olması halinde geçerlilik kazanacaktır.                                                                                                      Bu teminat 
poliçede otomatik olarak verilir.                                                                                                                                                            
Tek taraflı Kazalar İşbu Poliçe Teminatı Haricidir.                                                                                              (d) Fıkrasında 
belirtilen “Aracın Yanması “ teminatı ile,                                                                                                     (e) Fıkrasında 
belirtilen “ Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi “ teminatı birlikte ve/veya ayrı 
ayrı olarak poliçenin ön yüzünde “ Sigorta Teminatları “ kısmında yazılması şartıyla aşağıda “ Sigorta Teminat Bedeli “ 
maddesinde yazılı şartlar dahilinde verilir. 
 

 
 



SİGORTANIN TEMİNAT BEDELLERİ KLOZU 
Sigorta Şirketi aracı yukarıda belirtilen “ TEMİNATIN KAPSAMI KLOZU “ şartları dahilinde 
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1. Sigortanın Konusu maddesinde yazılı risklerden; 
a) Fıkrasında yazılı; Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması 
sonucunda oluşacak hasar hasar tarihi itibariyle itibariyle 3.000.-TL’ye kadar teminat altına almış olup 3.000.-TL’yi 
aşan hasarlarda aşan kısım sigortalı tarafından karşılanacaktır.                       
                                                                                                                                                                            Poliçe ön yüzünde 
sigorta teminatları bölümünde yazılması şartıyla; 
d)Fıkrasında yazılı; Aracın yanması teminatı, hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmaması kaydıyla azami 30.000.-
TL’ye kadar teminat kapsamına alınmış olup 30.000.TL’yi aşan hasarlarda aşan kısım sigortalı tarafından 
karşılanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                   Poliçe ön 
yüzünde sigorta teminatları bölümünde yazılması şartıyla; 
e)Fıkrasında yazlı; Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminatı, hasar 
tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmaması kaydıyla azami 30.000.-TL’ye kadar teminat kapsamına alınmış olup 
30.000.TL’yi aşan hasarlarda aşan kısım sigortalı tarafından karşılanacaktır 
 

TEMİNAT HARİCİ RİSKLER KLOZU:                                                                                                                  Kara Araçları Kasko 
Sigortası Genel Şartlarının A.1 Sigortanın Konusu maddesinde yazılı DAR KASKO ürünü kapsamında yukarıda yazılı 
TEMİNATIN KAPSAMI KLOZU’nda belirtilen teminatların dışındaki 
aşağıda belirtilen teminat gruplarına ilişkin risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararlar 
teminat haricidir.  
-Gerek hareket gerek durma halinde 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,  
- Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı 
zararlar,  
 
Bu sigortayla aşağıdaki teminatlarda sağlanmaktadır: 

 
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile;                                                                                                                        

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlerine göre aracın 
işletene ait olan hukuki sorumluluğu  bu poliçe teminat ı kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk 

(Trafik)Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde temin eder. 

Ferdi Kaza Sigortası ile;                                                                                                                                           
Poliçede gösterilen aracın gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip 

binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, aracın sürücüsünün ölüm, sürekli 
sakatlık ve teminat verilmiş ise tedavi masraflarını  temin eder. 

Hukuksal Koruma Sigortası ile;                                                                                                                                  

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan aşağıda yazılı konular kapsamındaki 
sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili 

yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer 
edimleri üstlenir. 

a-Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma;                                                                                                               

Sigortacı, poliçede belirtilen motorlu araçların maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya koruma 
sağlar 

b-Sürücü Hukuksal Koruma;                                                                                                                                     
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli araçları sözleşme veya hukuki statüsü 

gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlar. 

 
1. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak 

üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.  

2. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile 
teminat kapsamına dahil edilmiştir. 

Teminata Dahil Edilen Riziko/Zarar ve Kıymetler 

Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve 

çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar, /Sigara Ve Benzeri Maddeler 
Zararı/Kemirgen Ve Diğer Hayvanların Vereceği Zararlar /Teminat Limitinin Eksilmesi Klozu / Kıymet 

Kazanma (Eskime Payı) Tenzili Klozu  /LPG Teminatı Klozu /Asistans Hizmetleri / Mini Onarım Hizmeti  



                                                                                                                                                            Satın aldığınız 

teminatlar ve sigortacının sorumluluğu Poliçenin üzerinde yazan teminatlar ve limitlerle sınırlıdır. Bu teminatların tanımı 
ve kapsamları için poliçedeki Klozları ve Genel Şartları dikkatlice okuyunuz. 

3. Yukarıda, Teminat Harici Riskler Klozunda yazılı haller sonucu meydana gelen riziko ve zararlar ile aşağıda 
yazılı olan; 

                                                                                                                                                                     

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, / Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve 
bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda 

meydana gelen zararlar,/  A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile 

bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 
sonucunda meydana gelen zararlar, / Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ 

püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, / Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, / Yetkili 

olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen 
araçlara gelen zararlar, / Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile 

tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede 
poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan 

zararlar, / Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve 

yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, / Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile 
bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,  / Ek sözleşmede belirtilen haller 

sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi 
nedeniyle uğranılan zararlar, / Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve 

bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,/  Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve 
böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen 

her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlarla ilgili teminatlar ise sigorta teminatı 

kapsamı haricidir. 
 

4. Teminat dışında kalan hâller için Yukarıdaki C. GENEL BİLGİLER in 1.Maddesindeki Teminat Harici Riskler Klozu 
ile KARA ARAÇLARI KASKO Sigortası Genel Şartlarına bakınız. 

 

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ  

1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda ve Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler poliçenin ekinde   

belirtilmiştir. 
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 (beş) işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve 

telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 

3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 

 
E. TAZMİNAT 

1. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından ödenecek azami tutar, sözleşmede verilen ve poliçede 
yazılı olan ve Rizikonun gerçekleşmesi halinde Sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatı limitli ile sınırlıdır. 

2. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.4-4.1 maddesi hükmüne istinaden bu poliçe ile sigortalı araçta 

Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Teminatın sona ermesi 
ile sigortacı primin tamamına hak kazanır.  

Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.  
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.4-4.2 maddesine istinaden Kısmi hasarlarda sigortacının 

sözleşmeyi feshi hakkı ve bu hakkın tâbi olduğu şartlara poliçede yer verilir. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar 

uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir. 
3. Hasar durumunda Eksik ve Aşkın Sigorta uygulanmayacaktır 

4. Quick Sigorta A.Ş, Sigorta Tahkim Kurulu (www.sigortatahkim.org) sistemine üyedir. 
5. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, 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 eksper 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. 
Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden 

(http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir. 

  

http://www.tobb.org.tr/


F. TAZMİNAT ÖDEMESİ  

1. Sigortacı hasar ihbarı üzerine talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla 
tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar 

kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat 
miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır. Tazminat ödeme borcu her halde hasarın ihbarından itibaren 

45 gün sonra muaccel olur. 

 
G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ  

1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. 

Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. 

 
Adresi:  Maslak Meydan Sk. No:3 Veko Giz Plaza Kat:5 D:13-14 Maslak/Sarıyer / İSTANBUL 

Tel & Fax No: Tel:0212 952 00 00 / Fax: 0212 290 30 30  
Hasar Bilgilendirme Hattı: 0850 755 1 755  

E-mail: bilgi@quicksigorta.com 

 
 

Sigorta Ettirenin Sigortacı veya Acentenin 
Adı-Soyadı imzası Kaşesi ve Yetkilinin İmzası 

 
Tarih: Tarih: 

 

 

 

 
Bu bilgilendirme formundaki bilgiler, formun Sigorta ettiren tarafından onaylanması halinde sigortalı tarafından imzalanmış kabul 
edilecektir. 


