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MAPFRE Kasko Sigortası İle Sağlanan Teminatlar
Poliçenize Özel Teminatlar

Yardım Hizmetleri

• Kişisel Eşya Hırsızlık
• Araca Hatalı Yakıt Konulması
• Orijinal Cam
• Onarım Servisi Seçimi

Çekici
hizmeti

Tıbbî
nakil

Teknik
servis

Lastik
değişimi

• Orijinal Yedek Parça
• Trafik Sigortasının Yetmediği Durumlarda İhtiyari Mali
Sorumluluk Sigortası
• Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
• Hukuksal Koruma Sigortası

Profesyonel
sürücü hizmeti

Ulaşım
imkânı

Konaklama
imkânı

• Hasarsızlık İndirimi Koruma
• Yeni Değer Koruma

İkame Araç

Kasko sigortanız size özel teminatlarla genişletilmiştir.

Kaza sonucu araçsız kalmamanız için yılda iki kez, 14 güne
kadar ikame araç sağlıyoruz.

Ayrıcalıklarınız

Doğal Afetler

Gerçek Kişi Sigortalı’mızın;
otomobili ile Schengen ülkelerine yapacağı seyahatler 30 güne
kadar ek prim alınmaksızın güvence altındadır.

Deprem, Yanardağ, Sel ve Su Baskını teminatları otomatik olarak
poliçenize dâhildir ve muafiyetsizdir.

Otomobili ve kamyoneti ile kaza sonucu sakat kalması
hâlinde, aracının veya evinin, yaşadığı talihsiz duruma uyumlu
hâle getirilmesi için yapılan modifikasyon giderleri 5.000 TL’ye
kadar güvence altındadır.
Otomobil veya kamyonetinizin dışında üçüncü şahıslara ait
farklı bir aracı kullanmanızdan doğan hukuki sorumluluk da
poliçede yazılı limite kadar güvence altındadır.
Ayrıca onarımlarınız orijinal yedek parça kullanılarak
gerçekleştirilir.
Eskime payı düşülmez, tam ödeme alırsınız.
(10 yaşına kadar olan araçlar için geçerlidir; akü, lastik,
egzoz ödemeleri kapsam dışındadır.)

Üçüncü Şahısların
Verecekleri Zararlar
Terör, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri teminatlarına ek olarak,
üçüncü şahısların kötü niyetle aracınıza vereceği zararlar da
otomatik olarak poliçenize dâhildir. Bu zararlarda da herhangi
bir muafiyet uygulanmamaktadır.

Hasar Anında
Kaza durumunda aracınızı hareket ettirmeden Kaza Tespiti için
gerekli belgeleri (Kaza Tespit Tutanağı, yaralanmalı veya
ölümlü ise Ölümlü/Yaralanmalı Trafik Kaza Tespit Tutanağı,
kaza konumundayken çekilmiş ve araç plakalarının okunabildiği
olay yeri fotoğrafları, videolar) temin edip 0 850 755 0 755
numaralı telefondan MAPFRE Sigorta Müşteri Hizmetleri’ne
bilgi veriniz. Kazada ölüm ya da yaralanma yaşandıysa, olaya
konu kişiye ya da yakınlarına ait iletişim bilgilerini de bildiriniz.

Kasko
Ürünümüzde
Mini Fiyatına
Midi Onarım!
Midi Onarım hizmeti ile hasarlı aracınıza ilişkin
üç konunun üzerini çizdik:

Hasar büyüklüğünü ölçme
Hasarlı bölgedeki çizikleri sayma
Hasar tutarıyla ilgili limite takılma
MAPFRE Sigorta Müşterileri’ne Özel
Midi Onarım Hizmeti ile;
Ölçü Almadan, Çizik Saymadan,
“Mini Fiyatına Midi Hizmet” sunulurken, iki
parça özelinde limit olmadan onarım hizmeti
alma imkânına sahipsiniz.
Hasarsızlığınızı Bozmadan,
Üstelik hasar anında dosya açmamıza ihtiyaç
olmadan poliçe üzerindeki hasarsızlık indirim
hakkınız da kaybolmayacaktır.

Midi Onarım Hizmetlerinden Faydalanabilirsiniz.
Midi Onarım hizmetlerinden yararlanmak için size en yakın MAPFRE Genel Servis’e
mapfre.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Mevcut kaskonuz için yenileme teklifinizi, poliçenizin bitiş tarihinin bir ay öncesinden itibaren
acenteniz aracılığıyla alabilir ve yeni poliçenizi hızlıca düzenletebilirsiniz.

