
        

           

  

 
  

 
  

       

   

 
 

 

    

       

        

 

 

 

 

  

      

        

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

  

      

         

ÜRÜN 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 ilişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır." 
 
 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 

 Ticaret Ünvanı AXA SİGORTA A.Ş. (http://www.axasigorta.com.tr ) 

 Adresi Meclisi Mebusan Cad.   No :15 SALIPAZARI 34427 İSTANBUL, BEYOĞLU 

 Tel ve Faks No 0212 3342424 Fax : 0212 2521515 

2. Teminatı veren sigortacının; 
 Ticaret Ünvanı AXA SİGORTA A.Ş. (http://www.axasigorta.com.tr ) 

 Adresi Meclisi Mebusan Cad.   No :15 SALIPAZARI 34427 İSTANBUL, BEYOĞLU 

 Tel ve Faks No Tel : 0212 3342424 Faks : 0212 2521515 
 

 

B. UYARILAR  

1 Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Kara Taşıtları Kasko,Hukuksal 

Koruma,Mot.Kara Taşıtları Ihtiyari Mali Sor.,Ferdi Kaza Genel Şartları'nı 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. (sadece nakliyat sigortalarında, 

sorumluluk ve prim ödeme borcu sözleşmenin yapılması ile başlar) 
3 İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız. 
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 yapılması 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. 

***Kasko Sigortası Teminat Kapsamı 
Sigortalı aracın çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, kötüniyetle zarar görme, çalınma veya buna teşebbüs edilmesi nedenleriyle uğradığı zararları 

poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. 
***İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı 
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan işletene karşı ileri sürülebilecek taleplerin Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde 

kalan kısmını poliçede belirtilen koşallara bağlı olarak temin eder. 
***Ferdi Kaza Sigortası Teminat Kapsamı 
Sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. 
 

***Hukuksal Koruma Sigortası Teminat Kapsamı 
 

Sigortalının hukuki uyuşmazlıklarla ilgili çıkarlarının korunması için yapılması gereken giderleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. 
***Kasko Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilen Hususlar 
4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 

sonucunda meydana gelen zararlar, 
4.3. A.5 maddesinin 5.11 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. 
4.4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, 
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, 
4.6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, 

4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, 
4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle 

uğranılan zararlar. 
---- 2. Tarafların, Kara Taşıtları Kasko,Hukuksal Koruma,Mot.Kara Taşıtları Ihtiyari Mali Sor.,Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na ek olarak, kanuna, 

ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. 
---- 3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riziko / zarar veya kıymetler, ilave primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil 

edilebilir. 
***Kasko Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar 
4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, 
4.8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, 
4.9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı 

zararlar, 
4.10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar. 
***İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar 
3. Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 

    



        

           

  

 
  

 
  

       

   

 
 

 

    

       

        

 

 

 

 

  

      

        

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

  

      

Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin 

içinde hüküm ifade eder. 
***Ferdi Kaza Sigortasına Prim İlavesi ile Sözleşme Kapsamına Dahil Edilebilecek Hususlar 

a. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
b. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, 
c. Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); 

cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve 

profesyonel spor hareketleri, 
d. Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları, 
e. Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, 
f. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması. 
g. Genel Şartların 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali 

hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve 

etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 
---- 4. Teminat dışı hâller için Kara Taşıtları Kasko,Hukuksal Koruma,Mot.Kara Taşıtları Ihtiyari Mali Sor.,Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına bakınız. 

 

 

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ  

1 Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz. 

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 Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan 

ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen 

kıymetin gerçek değeridir. 
2 Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, 

rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir. 
3 Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda fazladan prim 

ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı miktar ile sınırlıdır. Ancak, sigortacıdan sigorta değerini aşan 

miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir. 
4 Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi halinde eksik sigorta söz 

konusu olur. Bu durumda sigortacı oransal olarak daha az tazminat öder. 
5 Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek değer üzerinden 

sigorta(Takseli Sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir. ( Not: Bu maddeler Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları dışındaki Sigorta 

dalları için geçerlidir.) 
 

 

F. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI  

Akdedilecek sözleşmede; 
Poliçenizde yer alan özel koşullar ve Genel Şartlar içerisindeki tazminat ödeme esasları belirtilmiştir. Tazminat ödemesine ilişkin esaslar, poliçeniz 

kapsamına dahil edilen teminatlar açısından farklılık gösterebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren makul 

bir süre içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. 
 

 

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. 
 

Adres: AXA SİGORTA A.Ş. 
Müşteri Hizmetleri Departmanı, 
Palladium Tower Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Kat:17/60 Ataşehir - İstanbul / Türkiye 

Tel ve Faks No : 0850 250 99 99 - Faks: (0212) 292 02 72 
E-posta : iletisim@axasigorta.com.tr 

  

         

AXA SİGORTA A.Ş. 

 

TEL.: 0212 3342424 FAX.: 0212 2935813 

 

 

  
 

 
  

     

 

Teknik Personel 

0000 TestEY RAÄ°F  DENKTAÅ� 
 

   

 

     

         

 


