
MAPFRE MIXTRAFİK SİGORTASI

MAPFRE Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
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MIXTRAFİK ile trafikte karma güvence

Genişletilmiş teminatlar ile kapsamlı bir Zorunlu Trafik Sigortası ürünü arıyorsanız MIXTRAFİK tam size göre!

Yol yardımı hizmetleri ile aracınızı güvence altına alırken, ferdi yardım teminatı ile sizleri de bu güvenli dünyanın 
bir parçası haline getiren bu harika pakette; yerinde onarım, yol yardım, oto kapı kilit hizmeti ve daha birçok hizmet 
sizleri bekliyor. Tamamlayıcı trafik sigortası sahibi olmak ve yola güvenle çıkmak için MIXTRAFİK Sigortası ile 
tanışmayı unutmayın.

MIXTRAFİK ile Zorunlu Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

MIXTRAFİK ile standart zorunlu trafik sigortasına ek olarak ayrıcalıklı yardım hizmetlerinden yararlanabilir; Ferdi 
Yardım ve Genişletilmiş Yol Yardım teminatları ile kendi aracınızı koruma altına alabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortasındaki Hasarsızlık İndirimim MIXTRAFİK ’te de geçerli mi? 

MIXTRAFİK poliçeniz düzenlenirken zorunlu trafik sigortanızdaki hasarsızlık indiriminiz geçerlidir. Ayrıca MIXTRAFİK 
poliçeniz bittiğinde tekrar standart ürün almak isterseniz MIXTRAFİK’ten kazandığınız hasarsızlık indirim 
kademesini Standart Zorunlu Trafik poliçenizde de kullanabilirsiniz.  

MIXTRAFİK ile hangi kullanım tarzları teminat altına alınır?

MIXTRAFİK; hususi (özel otomobil), kamyonet, kullanım tarzları için düzenlenebilir.

Mix Trafik Paket Detayları Mix Trafik

Genişletilmiş Yol Yardım ☑

Ferdi Yardım ☑

Teminatlar
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ARAÇ YOL YARDIM VE FERDİ YARDIM TEMİNATLARINIZ NELERDİR ?

MIXTRAFİK SİGORTANIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
 
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 
0 850 755 0 755 numaralı telefon hattından Araç Yardım Merkezi’ni aramanız gerekmektedir. Araç Yardım Merkezi’ne 
müracaat etmek koşulu ile size ve aracınıza yönelik sağlanacak yukarıda yer alan tabloda açıklanan araç ve kişisel 
yardım hizmetleri Yardım Merkezi tarafından sağlanacaktır. Hizmetlerimiz hakkında daha fazlası ve diğer detaylar için 
0 850 755 0 755 numaralı telefondan ulaşacağınız Araç Yardım Merkezi’nden ve www.mapfre.com.tr internet adresinden 
veya acentenizden bilgi alabilirsiniz. 

1- Genişletilmiş Yol Yardım ( KAZA + ARIZA ) Kapsam

Sigortalı aracın çekilmesi En yakın servis 1.000 TL / 2 kez

Sigortalı aracın kurtarılması 1.000 TL / 2 kez - Mümkün olan durumlarda

Karşı aracın çekilmesi En yakın servis 1.000 TL / 2 kez

Yerinde onarım 50 KM’ye kadar tek yön ulaşım ve 1 saat işçilik

Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama 150 TL / günlük - Max. 2 Gün / 2 kez

Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yılda 2 kez

Seyahate devam etmek için kiralık araç – Sadece kaza Max. 2 gün / Yılda 2 kez (A veya B grubu araç)

Oto kapı kilit hizmeti  İşçilik sınırsız (Diğer masraflar Poliçe Sahibi’ne ait)

Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi En yakın benzin istasyonu 1.000 TL / 2 kez

Aracın teslim alınması için seyahat Yılda 2 kez

Aracın emanet ve muhafazası                                                           150 TL / 2 kez

2- Ferdi Yardım Kapsam

Poliçe Sahibi’nin ani yaralanma veya hastalık durumunda nakil 
işlemleri 2.000 TL / Yılda 1 kez
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