Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası
Bilgilendirme 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 bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden
hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır)
1) Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı
: _________________________________________________
Adresi
: _________________________________________________
Tel & Faks No.
: (0 ………) ………………… ; Faks: (0 ………) ……………...…
2) Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı
: Ziraat Sigorta A.Ş.
Adresi
: Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray/İSTANBUL
Tel & Faks No.
: (0 212) 459 84 84; Faks: (0 212) 587 61 00
Web Adresi
: (http://www.ziraatsigorta.com.tr)
Ticaret Sicil No
: 698807
B. UYARILAR
1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından
verilecek Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları,
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma
Sigortası Genel Şartları ile Teknik Şartları dikkatlice okuyunuz.
2. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise
tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatının (ilk taksitin) ödenmesi
ile başlar. Aksi halde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
3. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse,
sigortacı ödeme yapılmadığı sürece sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre vadeden
başlar. Prim alacağının muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip
yoluyla istenmemiş olması halinde, sözleşmeden cayılmış olunur.
4. İzleyen primlerden biri zamanında ödenmezse sigortacı sigorta ettirene on günlük süre
vererek borcunu yerine getirmesini, aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş
sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi
feshedilmiş olur.
Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar
Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin
kararlaştırıldığı hallerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminat veya bedele ilişkin
primlerin tümü muaccel olur.
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.
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C. GENEL BİLGİLER
1. Bu sigorta ile aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
Bu ürün Kasko Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ve
Hukuksal Koruma Sigortası ürünlerinin teminatlarını kapsamaktadır.
Kasko Sigortası ile;
a. Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla
çarpışması,
b. 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,
c. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine
sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d. Aracın yanması,
e. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, poliçede yazılı özel şartlar
çerçevesinde temin edilmiştir.
Kasko Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil
Edilebilecek Zararlar" başlığı altında aşağıda yazılan hallerden;
4.2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri
azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana
gelen zararlara, yurtiçinde teminat verilmiştir.
4.3. 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 zararlara, yurtiçinde teminat
verilmiştir.
4.4. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni
ile meydana gelen zararlara, yurtiçinde teminat verilmiştir.
4.5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlara, yurtiçinde teminat verilmiştir.
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki
zararlara, yurtiçinde teminat verilmiştir.
4.7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun
olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlara, yurtiçinde teminat
verilmiştir.
4.8. 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, KULLANIM GELİR KAYBI KLOZU
çerçevesinde teminata dahildir.
4.11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi
suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve
hasarlar, ASIL ANAHTAR İLE ÇALINMA KLOZU çerçevesinde teminata dahildir.
4.12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar
dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
ANAHTAR KAYBI ZARARLARI KLOZU çerçevesinde teminata dahildir.
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4.13. Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların
vereceği zararlar, KEMİRGEN HAYVAN ZARARLARI KLOZU çerçevesinde,
yurtiçinde teminat verilmiştir.
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile; araç gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken,
aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde
araçta seyahat eden yolcuların; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin;
ölüm ve sürekli sakatlık teminatını yurtiçi ve yurtdışında temin eder.
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile; bu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından
doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlerine göre aracın işletene ait olan
hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı teminatlar dâhilinde
temin eder.
Hukuksal Koruma Sigortası ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve motorlu araca bağlı
olarak ve sürücü için bu sözleşmeyle saptanan 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.
2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve
sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.
3. Yukarıda C.1 maddesinde verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan riskler, ilave
primle ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir.
Kasko Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil
Edilebilecek Zararlar" başlığı altında aşağıda yazılan hallerden;
4.1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, ilave primle ek sözleşme ile
teminat kapsamına dahil edilebilir.
4. Teminat dışı hâller için Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartlarına bakınız.
Kasko Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil
Edilebilecek Zararlar" başlığı altında aşağıda yazılan hallerden;
4.9. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,
parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlara teminat
verilmemektedir.
4.10. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri
sırasında meydana gelen zararlara teminat verilmemektedir.
4.14. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve
bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlara teminat verilmemektedir.
4.15. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla
sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen
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her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlara teminat
verilmemektedir.
D. YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
Sigorta ilişkisi içerisindeki taraflardan ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerden bir veya
birkaçına haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü fiil yanlış sigorta uygulamasıdır.
Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde
tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme
sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih 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 edilecektir.
Bu nedenle sigorta başvurusu sırasında tarafınıza sorulan sorulara mutlaka doğru
cevap veriniz, verilmesini sağlayınız.
E. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin
hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyebilir veya şirketimiz web sitesinden temin
edebilirsiniz.
2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş iş günü 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.
F. TAZMİNAT
1. Rayiç Bedel: Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat
altına almıştır. Ancak, poliçede belirtilen araçta, standardının dışında yer alan, fabrika
çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek
kaydıyla teminat altına alınır. Söz konusu donanım ve aksesuarların bedeli, sigorta ettiren
tarafından beyan edilir.
2. Rayiç Bedel Tespiti: Sigortalı aracın hasar tarihi itibarı ile rayiç bedeli, bizzat hasar
tespitini ve ekspertizini yapan Sigorta Eksperi tarafından belirlenir. Sigorta eksperi
tarafından rayiç bedelin belirlenmesinde kasko sigortalı aracın;
Marka, tip ve modeli, Standart ve opsiyonlu donanımları, Kullanım amacı, Mevcut km'si,
Daha önceki hasarları, Periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, Eşdeğer/muadil / yan
sanayi / çıkma parça olup olmadığı ve piyasa rayicine etki edecek diğer hususları göz
önünde bulundurarak araç plakasının bulunduğu coğrafi bölgedeki 2.el oto alım-satım
firmaları, gazete ilanları ve muhtelif internet sitelerindeki emsal araçların ikinci el pazarlıklı
peşin satış fiyatlarının ortalaması baz alınır. Rayiç bedelin tespit çalışmasında elde edilen
en düşük ve en yüksek bedeller göz ardı edilir. 2.elde piyasası oluşmamış araçlarda rayiç
bedel aynı segmentte muadil marka-tip ve modeldeki araçlar esas alınarak kıyasen
belirlenir. Yeni değer klozu olan araçlar için, üretimi ve satışı devam eden modeller için
ilgili marka yetkili satıcı pazarlıklı satış fiyatı, üretimi ve satışı durmuş veya yeni modele
geçmiş araçlarda ise sigortalı aracın alış fatura tutarı esas alınır. Aracın üzerine monte
edilmiş bulunan ve aracın üretim standardı dışında kalan her türlü Radyo-Teyp, CD çalar
ve diğer cihazlar (Navigasyon, ses ve görüntü cihazları, iletişim cihazları vs.) ve
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aksesuarları ile çelik jant, takometre, kasa, beton pompası, trans mikser, ısıtma ve
soğutma sistemleri ve benzeri diğer ilave donanım ve aksesuarlar poliçe düzenlenme
aşamasında ya da sonradan ilave edildiğinde sigortacıya bildirilmek ve bununla ilgili ek
prim ödemek koşuluyla rayiç değer tespitinde ayrıca dikkate alınır. Sigorta yapılan aracın
prim hesabına teşkil eden bir özelliğinin yanlış beyan edilmesi durumunda sigortacının
alınan primle alınması gereken prim arasındaki fark oranında ödenecek tazminattan
indirim yapma hakkı saklıdır. Sigorta edilen aracın özürlü, diplomatik ve konsüler muafiyeti
bulunan kişilere ait olması veya çeşitli nedenlerle Türkiye'de bulunan yabancılara ait ( MAMZ plaka serili) araçların çalınması ve tam hasara uğraması halinde mevzuat gereği
alınmayan vergi ve fonlar tenzil edilerek bakiyenin ödenmesi hususunda taraflar peşinen
anlaşmaya varmıştır.
3. Hasar durumunda eksik/askın sigorta uygulanmayacaktır.
4. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının
da eksper tayin edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar Eksperlerinin isim ve adres bilgileri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (http:/www.tobb.org.tr) temin
edilebilir.
G. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI
1. Akdedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede
belirtilecektir.
2. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas
alınarak genel şartlar, klozlar ve özel şartlar çerçevesinde ödenecektir.
3. Kesin ekspertiz raporunun, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya
ulaşmasından itibaren azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler
yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
4.Sigortacı Tahkim sistemine üyedir.
H. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü
içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Adresi
: Turgut Özal Millet Caddesi No:7 Aksaray/İSTANBUL
Tel & Faks no.
: (0 212) 459 84 84; Faks: (0 212) 587 61 00
E-posta
: sigorta@ziraatsigorta.com.tr
Sigorta Ettirenin Adı /Soyadı ve İmzası
Tarih ___ / ___ / ______

Sigortacı veya acentenin kaşesi ve
yetkilinin imzası
Tarih ___ / ___ / ______
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EK : 1
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME:
 Veri Sorumlusunun Kimliği:
Ziraat Sigorta A.Ş.
Mersis No : 0-9980-7120-810016
Tel No

: 0212 459 84 84

E-mail

: sigorta@ziraatsigorta.com.tr

Adres

: Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Aksaray, İstanbul

 Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
 Sigorta akdinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,
 Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sunulacak her türlü ürün ve
hizmetlerde kullanılmak,
 Gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek
üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve kişisel sağlık verileri
de dahil diğer bilgilerini kaydetmek,
 Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere
dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,
 İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi
sunabilmek,
 İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
 Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat ve sözleşme
uyarınca aktarım gereken ilgili kurum ve kuruluşlara,
 Kamu tüzel kişilerine,
 Ana hissedarımıza,
 Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum,
kuruluş, yurt içi ve yurt dışı banka, muhabir bankalara ve diğer 3. kişilere
 Doğrudan ya da dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimize
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 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel Müdürlük, internet şubesi, satış
temsilcileri ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı
veya elektronik ortamda toplanabilir.
Kişisel verilerin toplanmasının Hukuki sebebi: Sözleşmenin kurulması, ifası ve
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi.
 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamındaki Haklarınız:
 Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde,
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemlerin yapıldığının
kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi
sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız
halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına
sahipsiniz.

Sigortalı/Sigorta ettiren Ad-Soyadı

İmza:
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Tarih :

EK : 2

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKAT BEYANIM:
Kişisel verilerimin işlenmesinin “kişisel verilerimin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
olduğunu;
sağlık bilgilerimin özel nitelikli kişisel veri diğer her türlü
bilgilerimin ise kişisel veri olduğunu bildiğimi,
Şirketinizle yapmış olduğum / yapacak olduğum tüm başvuru/sözleşmelerle ilgili
olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine,
güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve
saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla, sözleşmenin
mahiyeti gereği 3. Kişi ve kuruluşlarla, Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan
hizmet sağlayıcı firmalar ile Ziraat Finans Grubuyla paylaşılmasına ve kişisel
verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ettiğimi
belirtir, tarafıma bu konulara ilişkin her türlü bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve
beyan ederim.
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