
TRAFİK

1. Paket 
Mix Trafik

Araç yardım hizmetleri ile ilgili olarak Mapfre Sigorta A.Ş. ile hizmet sağlayıcı anlaşmalı Şirketi 
(aşağıda Yardım Merkezi olarak anılacaktır) arasındaki anlaşma hükümleri geçerlidir. Kaza halinde 
herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce 0850 755 0 755 numaralı telefon hattından 
Araç Yardım Merkezini aramanız gerekmektedir. Araç Yardım Merkezi'ne müracaat etmek
koşulu ile size ve aracınıza yönelik sağlanacak aşağıda detayları açıklanan araç ve kişisel yardım 
hizmetleri Yardım Merkezi tarafından sağlanacaktır. Hizmetlerimiz hakkında daha fazlası ve diğer 
hizmet detayları için 0850 755 0 755 numaradan ulaşacağınız Araç Yardım Merkezi’nden, 
www.mapfre.com.tr internet adresinden veya acentenizden bilgi alınız.

Mix Trafik

Ferdi Yardım

Genişletilmiş Yol Yardım



1/Araç Yol Yardım (Kaza + Arıza) 
Sigortalı aracın çekilmesi   
Sigortalı aracın kurtarılması   
Karşı aracın çekilmesi 
Yerinde onarım 
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama 
Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati
Seyahate devam etmek için kiralık araç-kazaya bağlı     
Oto kapı kilit hizmeti       
Lastik değiştirilmesi hizmeti 
Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi 
Aracın teslim alınması için seyahat
Aracın emanet ve muhafazası                                                         
Araç Bilgi Hattı 
2/Ferdi Yardım
Yaralanma veya ani hastalık durumunda nakil veya 
daimi ikametgaha geri dönüş seyahati 
Acil mesajların iletilmesi                                                      

Kapsam
En yakın servis 1.000 TL / 2 kez

1.000 TL / 2 kez mümkün olan durumlarda
En yakın servis 1.000 TL / 2 kez

50 km’ye kadar tek yön ulaşım ve 1 saat işçilik
150 TL / günlük - Maks. 2 gün / 2 kez

Yılda 2 kez
Maks. 2 gün / Yılda 2 kez (A veya B grubu araç)

İşçilik sınırsız (diğer masraflar poliçe sahibine ait)
İşçilik sınırsız (malzeme poliçe sahibine ait)

En yakın benzin istasyonu 1.000 TL / 2 kez
Yılda 2 kez

150 TL / 2 kez
Sınırsız

Kapsam

2.000 TL / Yılda 1 kez
Sınırsız

TUR ASSIST YOL PAKETİ TEMİNATLAR

Bu ürün 2000 model ve üzeri, hususi, kamyonet kullanım tarzına sahip, kiralık olmayan araçlar için geçerlidir.


