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GULF SİGORTA  
BİNEK ARAÇ YARDIM 

 
TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER 

 
 

Araç Teminatları 
 
Aracın çekilmesi                                                                         Sınırsız 
      (poliçede belirtilen şartlarla) 
 
Aracın vinç ile kurtarılması                                                                          1000 TL 
 
Oto kapı kilit hizmeti                                                                           İşçilik Sınırsız 
                                                                                    (Diğer masraflar Lehdar'a ait) 
 
Lastik değiştirilmesi hizmeti                          İşçilik Sınırsız 
                      (Malzeme Lehdar'a ait) 
 
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi                                       1000 TL 
                                                                                      (En yakın benzinciye kadar) 
 
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama                                                200 TL/Gün                  
                                                                                                            Max. 3 Gün     
                                                        
Daimi İkametgaha geri dönüş veya                                                                 Sınırsız 
yolculuğa devam seyahati                                                                                                    
 
Onarılan ya da bulunan Aracın nakli                      1.bölüm 6.maddede belirtilen şartlarla 
 
Profesyonel sürücü hizmeti                                                                            Sınırsız 
 
Olay yeri tahkikat hizmeti    1.bölüm 8. maddede belirtilen şartlarla 
 
Araç Trafik Muayene İşlemlerinin Organize Edilmesi                                Bağlantı 
 
Bilgi Hattı       Danışma 
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Ferdi Teminatlar  
 
 
Yaralanma veya hastalık durumunda                                                             Sınırsız 
nakil veya geri dönüş seyahati                                                                                  
 
Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli                                                                         Sınırsız 
 
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle                                             Seyahat - Sınırsız 
aile üyelerinden birinin seyahati ve                                      Konaklama 3*veya 4* otelde  
konaklaması                                                                                         Max.4 Gün                                                                               
                   
Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli                                           1.400 TL                                                                                                         
   
İlaç gönderilmesi                                                                                      Sınırsız     
 
Konuta doktor veya hemşire gönderilmesi                       Bağlantı 
 
Sigortalı’nın Reşit Olmayan Çocuklarına                                                      Bağlantı                                                     
Ani Hastalık/Kaza Durumunda Yardım 
   
Tıbbi danışma hizmeti               Bağlantı 
 
Acil mesajların iletilmesi                                                                            Sınırsız 

 
 

İkame Kiralık Araç  
 

İkame Kiralık Araç Hizmeti                        24 saat muafiyet 
 (7 gün / 14 gün / onarım süresince (30 gün ile sınırlı)) 

   Üründe açıklanan limit ve şartlarla 
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ÖNEMLİ NOTLAR   

 
       Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı aracın çekilmesi, kurtarılması, oto 
kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri 
dışında Daimi İkametgah’dan 25 km. uzakta yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler 
için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur.     
 
Aşağıdaki coğrafi sınırlara tabi olarak poliçe teminatları beş bölümde verilir. 
 

  
TEMİNATLAR 

 
COĞRAFİ SINIRLAR 

 

 
Bölüm. 1 
 

 
Araç Teminatları 

 
Türkiye’nin her yerinde ve KKTC de 
geçerlidir. 
 

 
Bölüm. 2 
 

 
Ferdi Teminatlar 

 
Türkiye’nin her yerinde ve KKTC de 
geçerlidir. 
 

 
Bölüm. 3 
 

 
İkame Kiralık Araç 

 
Türkiye’nin her yerinde ve KKTC 
de geçerlidir. 
 

                        
Bölüm. 4 
 

 
Bilgi ve Organizasyon Servisi 

 
Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 

                        
Bölüm. 5 
 

 
Concierge Hizmetleri  

 
Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 

 

 
TANIMLAR 
 
Sigortalı Kişi 
 
1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. 
 

Daimi Sürücü 
 
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, gerekli özelliklere haiz aracı kullanan kişi 
anlamındadır. 
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Lehdar 
 

1. Sigortalı kişi, 
2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya 
daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni), 
3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır. 
 
Birinci Derece Aile Üyeleri 
 
Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya 
daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni). 
 

Şirket - TA 
 
TUR ASSİST YARDIM ve SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ. 
 

Sigortalı Araç 
 
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın 
kiralanmamış, 
2. Ağırlığı 3500 kg’ı aşmamış olması kaydıyla, poliçede tanımlanan araç anlamındadır. 
 
Daimi İkamet Ülkesi 
 
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC) 
 

Daimi İkametgah 
 
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır. 
 
Arıza  
 
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.  
 
Kaza 
 

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla 

çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya  aracın bir cisme çarpması), A.1. c (üçüncü 

kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya 

teşebbüs) Risklerinden bir veya birkaçının gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanması veya 

araç sürücü ve yolcularının bedensel yaralanmalarına  neden olan hadise.  
 

Bedeni Yaralanma 
 

Yalnızca ve direkt olarak şiddet, kaza, harici veya görülebilir etkilerle oluşan ve Sigortalı’ya 
ait konutta gerçekleşerek, Sigortalının veya birinci derece aile üyesinin yardım talebine sebep 
olan, kişinin hayatını tehlikeye sokacak kadar ciddi bedeni yaralanmalar.  
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Ciddi Hastalık 
 

Poliçenin düzenlenmesinden ya da yenilenmesinden sonra, geçerlilik tarihi içerisinde ortaya 
çıkan veya yakalanılan, kişinin hayatını tehlikeye sokacak kadar ciddi seyreden, ani ve 
beklenmedik hastalıklar. 
 
KAPSAM 
 

Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay 
sonucunda, Şirket, Lehdar’a, bu Poliçe’nin 1inci ile 3üncü bölümleri arasında  “Teminatlar” 
adı altında belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.  
İş bu dokümanda belirtilen limitler ve şartlar kapsamı haricinde verilen hizmetlerden Sigorta 
Şirketi’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, Sigortalının onayı ile verilen hizmetler ve 
TA’ in sorumluluğu bulunmadığı belirtilen hallerde Sigorta Şirketi’nin de sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
    

 
BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMİNATLARI 

 
Şirket, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi 
durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah’tan 0 km'den itibaren, geri kalan 
diğer hizmetleri Daimi İkametgah’tan 25 km’den uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne 
kadar seyahat edilmekte ise tüm Türkiye'de temin edecektir.   
 

 
1) Aracın çekilmesi veya kurtarılması 
 
ARIZA: 
Aracın arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda, Şirket sigortalı aracın aynı il (İstanbul için 

Avrupa ve Asya yakaları iki farklı il kabul edilir) sınırları içinde en yakın Yetkili Servise veya en yakın 
yetkili servis mesafesindeki istenilen özel servise, arızanın meydana geldiği ilin sınırları 
dahilinde Yetkili Servis yoksa il sınırları dışında en yakın Yetkili Servise naklini temin 
edecektir.  

 Mekanik arıza durumunda en yakın yetkili servise limit dahilinde çekim yapılır. 

* Sigortalı’nın en yakın yetkili servis mesafesi dışında farklı bir çekim talebi olması durumunda, oluşacak maliyet 

farkı Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

Arıza durumunda, Sigortalı’dan aracın garantisinin olup olmadığı bilgisi temin edilir ve 3 yaş’a 

kadar olan hususi araçlarda, öncelikli olarak kendi araç yardım servislerine ulaşmaları telefon 

üzerinden sağlanır. TA, 3 yaş üzeri hususi araçlarda uzatılmış garanti var ise sürücüye telefon 

ile bilgi verilerek araç yardıma yönlendirir. Eğer araç yaşı belirlenemiyor ya da Sigortalı’nın 

başka bir talebi olması durumunda, çekim hizmeti sağlanır. 

10 yaş üzeri araçlar için arıza durumunda yılda 5 (beş) kez olmak üzere çekici hizmeti verilir. 
Aracın yürümesine engel olmayan mekanik ve/veya elektrik arızaları kapsam dışıdır. 
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KAZA : 

Aracın Çekilmesi ve Acil Onarım(Gezici) Aracın kaza tam ya da kısmi çalınma durumunda 

aynı il içerisindeki istediği anlaşmalı servise veya yetkili servise, aynı il içerisinde istenilen 

bir anlaşmalı servis veya yetkili servisin bulunmaması durumunda aracın en yakın yetkili 

servise çekim yapılır. 

* Sigortalı’nın Şirket’in en yakın anlaşmalı servis mesafesi dışında farklı bir çekim talebi olması durumunda, 

oluşacak maliyet farkı Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

** Sigortalı’nın anlaşmalı olmayan farklı bir servise çekim talebi sonucu muafiyet bedeli oluşabileceği Tur Assist 

ttarafından Sigortalı’ya bildirilecek olup, Sigortalı’nın onayı doğrultusunda işlem gerçekleştirilecektir.  

 
Arıza ve Kaza durumunda çekme teminatları için aşağıdaki şartlar geçerlidir: 
 

 Çekici ücreti; çekicinin çıkış yaptığı lokasyondan vakanın gerçekleştiği yere 

ulaşması, aracı çekmesi ve servisten bulunduğu ilk lokasyona dönmesini 

kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. 

 Aracın bagaj ve yükünden dolayı çekim yapılamaması durumunda aracın 

boşaltılmasından TA sorumlu değildir. Ancak TA ve TA’in bölgedeki anlaşmalı hizmet 

sağlayıcısının, sigortalı aracının içerisinde bulunan yükü ile çekilmesinde teknik 

olarak bir sorun görmediği hallerde ve Sigortalı’nın yazılı onayı ile çekme 

organizasyonunu gerçekleştirilebilir. Bu durumda, yüke veya aracın yüklü 

çekilmesinden dolayı araca gelebilecek zararlardan ve aracın yüküyle çekilmesinden 

dolayı oluşabilecek ek masraflarda TA sorumlu olmayacaktır. 

 TA, bölgedeki anlaşmalı çekicilerinin imkan ve yeterlilikleri kapsamında, fiziki, coğrafi 

ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu 

gerçekleştirecektir. İşbu belirtilen nedenlerden dolayı TA’in gerekli organizasyonu 

yapamaması durumunda; TA’in onayını almak koşulu ile Sigortalı’nın kendi imkânları 

ile yapacağı çekme maliyetleri TA kurumsal maliyetleri ile TA tarafından Sigortalı’ya 

ödenmektedir.  

 Çekici hizmeti, vakanın bölgedeki tedarikçilerin güvenle ulaşabileceği yollar üzerinde 

olması durumunda sağlanmaktadır. 

 TA, sigortalı aracın onarım ya da tamir masraflarına ilişkin ödeme yapmayacaktır. 

 Aynı olay için birden fazla çekici hizmeti verilmemektedir. Sigortalı’nın ikinci çekim 

ücretini ödemeyi kabul etmesi durumunda TA çekici organizasyonunu sağlayacaktır. 

 Sigortalı aracın Kolluk Kuvvetleri tarafından çekilmesi gibi zorunlu durumlarda, 

aracın ikinci kez çekilmesi tek bir çekme işlemi olarak sayılmaktadır. Bunun dışındaki 

her olayda sadece 1 (bir) defa çekme hizmeti verilmektedir. 

 Limiti aşan durumlarda önceden Sigortalı bilgilendirilerek onayı alınır. Limit farkı 

ödemesi Sigortalı tarafından yapılır. 

 
Meydana gelen arıza veya kazaya ait tamiri yapabilecek anlaşmalı veya Yetkili Servisin 
K.K.T.C sınırları içinde bulunmaması durumunda, K.K.T.C sınırları içinde en yakın anlaşmalı 
veya Yetkili Servise çekilmesi için oluşacak bedeli aşan kısım ile oluşacak idari ve gümrük 
işlemlerine ait ücretler Sigortalı tarafından karşılanacaktır.  
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İdari ve gümrük işlemlerinin yapılmasından Sigortalı sorumludur, TA veya Sigortalı Şirket’inin 
bu işlemlerle ilgili bir sorumluluğu olmayacaktır. 
 

Kış aylarında gerçekleşen yakıt donmalarında police dönemi içinde sadece bir kez asistans 

hizmeti sağlanacaktır. Sonraki talepler kapsam dışında olacaktır. 

 

Bir karayolunda giderken sigortalı aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle 

hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve 

sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli 

organizasyon 1000 TL limite kadar sağlanacaktır. Bu limiti aşan tutarlar Sigortalı tarafından 

karşılanır. 
Limit aşımı olması durumunda Sigortalı’nın ön onayı alınarak kurtarma işlemi yapılmakta ve 
Sigortalı, oluşan fark bedelini kurtarıcıya ödemektedir. 
 
Sigortalı Aracın vinçle kurtarılması teminatı için aşağıdaki şartlar geçerlidir; 
 

 Kurtarma hizmeti sadece kaza durumunda verilmektedir. 

 Aracın bagaj ve yükünden dolayı kurtarma yapılamaması durumunda aracın 

boşaltılmasından TA sorumlu değildir. 

 TA, bölgedeki anlaşmalı kurtarıcılarının imkan ve yeterlilikleri kapsamında, fiziki, 

coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya 

organizasyonunu gerçekleştirecektir. İşbu belirtilen nedenlerden dolayı TA 

tarafından organizasyonun yapılamaması ve Sigortalı’nın kendi imkânları ile 

yapacağı kurtarma maliyetleri teminat limitleri dahilinde olmak sureti ile kurumsal 

maliyetler üzerinden TA’in  ön onayı doğrultusunda Sigortalı’ya ödenmektedir. 

 Kurtarma hizmeti, vakanın bölgedeki tedarikçilerin güvenle ulaşabileceği yollar 

üzerinde olması durumunda sağlanmaktadır. 

Bu hizmet kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ 
ödenmeyecek, herhangi bir tamir hizmeti verilmeyecektir. 
 
2) Oto kapı kilit hizmeti 
 

Sigortalı araca ait anahtarların araç içinde unutulması, herhangi bir nedenle kilitlerde olabilecek 

problemlerden dolayı veya araç kapılarının arızalı olması durumunda TA, anlaşmalı tedarikçiyi ya da 

ilgili markaya ait gezici servisi aracın bulunduğu noktaya yönlendirmektedir.   

TA, yol ve işçilik masraflarını karşılayacaktır. 

* Ancak tüm parça bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

** Anahtarın kaybolması durumunda sadece çekim hizmeti sağlanacaktır. 
TA, kilidin aracın bulunduğu noktada açılmasının mümkün olamayacağı durumlarda (immobilizer 
gibi nedenlerle) aracın en yakın yetkili servise çekimini sağlayacaktır. 
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3) Lastik değiştirilmesi hizmeti 
 
Sigortalı Araç ile yolculuk esnasında sigortalı araçta oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket 
araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı 
gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı 
tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye 
aracın nakli 1000 TL limit dahilinde sağlanacaktır.  
** Mücbir sebepler nedeniyle vaka yerinde lastik değişiminin yapılamamasından TA sorumlu olmayacaktır. 

 
4) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi 
 
Sigortalı Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1000 TL limit 
dahilinde yılda azami 2 defa olmak üzere çektirilecektir. 
 
5) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat  
 
Sigortalı’nın ikamet ili dışında Sigortalı araçta gerçekleşen bir kaza ya da arıza sonucu 
aracın aynı gün içinde onarılamaması durumunda konaklama veya seyahat teminatlarından 
birinden yararlanabilmektedir. 

 
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini 
karşılayacaktır.  
                 
a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün 
için azami 200 TL tutarına kadar aracın onarımını bekleme amacıyla konaklama masrafları 
(standart oda+kahvaltı),YA DA 
                    
b) Eğer tamir süresi kaza ve ya arızalanmayı izleyen 24 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın 
Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar  
seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat 
masraflarını ödeyecektir.  
         
6) Onarılan ya da bulunan Aracın nakli  
 
Eğer kaza veya arızalanmadan sonra yapılacak tamir sigortalı aracın 72 saatten fazla bir süre 
hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya sigortalı aracın çalınması durumunda; Araç, Lehdar’ın 
hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa veya sigortalı aracın onarımı 
tamamlandığında, Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir: 
 
a) Aracın Lehdar’ın Daimi İkametgah’ına nakil masrafları,  
 
b) YA DA aracın Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir 
kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları, 
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Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 6’ıncı 
madde çerçevesindeki herhangi  bir masrafı ödemeyecektir. 
 
Bu hizmetten yararlanmak için, Sigortalı’dan varsa onarım bedelinin ilgili servise ödendiğinin 
teyidi istenir.  

 
7) Profesyonel sürücü hizmeti 
 
Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, 
Sigortalı’nın beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sigortalı yerine geçememesi kaydıyla, 
Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan 
yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir. 
 
8) Olay Yeri Tahkikat Hizmeti  
 

Şirket, aracın kaza nedeniyle hareketsiz kalması halinde, olay yerine gönderdiği çekici 
tarafından bir ön ekspertiz raporunun tutulmasını, aracın ve/veya kaza yerinin 
fotoğraflarının çekilmesini gerçekleştirecek ve ilgili dosyada kullanılmak üzere sigorta 
şirketinin bu bilgileri elektronik ortamda görebilmesini sağlayacaktır. Kaza mahallinde 
doldurulacak ön ekspertiz formu, sigorta şirketine kaza ile ilgili mümkün olan bilgilerin 
ulaştırılması niteliği taşımaktadır. Formun, yasal veya hasara ilişkin evrak niteliği yoktur. 
 

 
9) Araç Trafik Muayene İşlemlerinin Organizasyonu 

 
Müşteri hizmete ilişkin resmi masraflar ile hizmet bedelini anlaşmalı hizmet birimine nakit 
olarak ödeyecektir. Sigortalı Aracın trafik muayenesinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 
resmi ve resmi olmayan evraklar, işlemler ile araca ait teçhizatın tam ve eksiksiz olmasından 
Müşteri sorumludur. Araç Müşteri’nin belirttiği adresten teslim alınır. Müşteri tarafından araç 
ve gerekli dökümanlar (aşağıda listede belirtilen ve ek olarak gerekebilecek) anlaşmalı 
hizmet birimine teslim edilir (Araç içerisinde reflektör, ecza çantası, yangın söndürme cihazı, 
çeki halatı, yedek lastik vb. gibi gerekli görülen alet, edevat eksiksiz ve kullanılabilir 
olmalıdır). 
Müşteri, görevlendirilen bir şoför vasıtasıyla aracın teslim alınmasını, trafik muayenesine 
götürülmesini ve geri getirilmesini isteyebilir (Sadece binek araçlar için geçerlidir.) 
 
Araç Muayenesi için gerekli belge ve bilgiler; 

 Sigortalı aracın ruhsatı, 

 Trafik sigortası, 

 Geçmiş yıllara ait vergi makbuzları, 

 Egzos emisyon ölçüm pulu, 

 Hizmetin sunulacağı adres, 

 Sigortalı’ya acil durumda ulaşılabilecek telefon numaraları. 

 İşlemin yapılabilmesi için noterden alınan vekaletname / yetkilendirme 

 
 
Veya aynı işlemleri görevlendirilen bir çekici vasıtasıyla yapılmasını isteyebilir (Sadece binek 
araçlar geçerlidir). 
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Ayrıca, Müşteri aracını trafik muayene istasyonuna kendisi getirebilir, bu durumda 
görevlendirilmiş bir kişi tarafından karşılanarak, kendisine işlemlerin yürütülmesinde yardımcı 
olabilir (Tüm araç grupları için geçerlidir). 
 
Müşteri’nin talep etmesi üzerine aracının trafik muayene işlemlerini sadece İstanbul, İzmir, 
Ankara, Adana ve Bursa il merkezlerinde organize edilmektedir. 
Sigortalı tarafından TA’in yönlendirdiği temsilciye vekalet verilmesi gerekmektedir. 
 
Aracın bakım eksikliği veya herhangi bir başka nedenle araç muayene onayı için yetersiz 
bulunması halinde, temsilcinin ve TA’in hiçbir sorumluluğu yoktur.  

* TA, bu hizmeti organizasyon olarak sağlar. Hizmet ifası sırasında oluaşacak tüm bedeller Sigortalı’yaaittir. 

 

 

BÖLÜM 2 : FERDİ TEMİNATLAR 
 
Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgahından 25 km. uzakta ve en fazla 
birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye’de temin edecektir.  
 
1) Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet 
yerine geri gönderilmesi 
               
Lehdar’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı kriterlere göre ani hastalığı veya yaralanması 
durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından 
en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir 
tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılamayı 
taahhüt eder.   
    

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya 
yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi 
için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.   
 
Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda polis, sivil savunma, itfaiye gibi 
resmi veya özel acil yardım kuruluşlarının yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale 
etmeyecektir.     

* TA Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalı’nın sağlık durumunun, normal bir yolcu 

gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; 

bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını kişinin tedavisinden sorumlu olan 

doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. 

Medikal raporlar, Sigortalı ve/veya yakınları tarafından temin edilecektir.  

** TA Medikal Ekibi’nin tıbbi değerlendirmesine istinaden, Siigortalı’nın rahatsızlığının 

teminat dışı kalan haller kapsamında olmaması durumunda gerekli destek sağlanacaktır. 

*** Kara ambulansı hizmetinde TA’den bağımsız yapılan organizasyonlar TA tarafından 

ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka TA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

Ancak, TA’ ın aranmasına rağmen TA’ın organizasyonu sağlayamaması veya aranmasına 

rağmen ulaşılamaması halinde bu durumun ispatı ve fatura ile talepte bulunulması halinde 

TA anlaşmalı fiyatları ve hizmetin bedeli ile sınırlı olarak sorumludur. 

****Hava ambulansı hizmeti hizmet kapsamı dışındadır. Sigortalının talep etmesi 

durumunda ücretli organizasyon yapılacaktır. 
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Acil Ambulans Gönderim Halleri: 

Uluslararası 32 Acil Durum Parametresi aşağıda listelenmiştir. Bu parametreler Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiştir. İl ambulans servisleri ve özel ambulans 

servisleri bu 32 Acil Durum Parametresine göre çalışmaktadır. 
 

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 

2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren 

kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol 

açabilecek derecede yükselmesi. 

3. Zehirlenmeler 

4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun 

süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli 

olabilecek derecede bozulması. 

5. Trafik Kazası 

6. Ani Felçler 

7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları 

8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri 

9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle 

vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek 

derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi. 

10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında 

tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları. 

11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da 

düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar. 

12. Yüksekten Düşme 

13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması 

14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal 

fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif 

hastalıklar. 

15. Elektrik Çarpması 

16. Ciddi Göz Yaralanmaları 

17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb 

18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da 

böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 

19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik 

rahatsızlıklar. 

20. Suda Boğulma 

21. İntihar Girişimi 

22. Donma, Soğuk Çarpması 

23. Isı Çarpması 

24. Ciddi Yanıklar 

25. Yeni Doğan Komaları 

26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması) 
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27. Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin 

neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar 

girebilecek durumlar. 

28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı 

29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek 

boyutlarda iç veya dış kanamalar. 

30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak 

kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. 

31. Tecavüz 

32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen 

durum. 

 

2) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgahlarına geri gönderilmesi  
 
Eğer hastalık ya da bedeni yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini 
sürdürememesi söz konusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgahlarına ya da ilgili 
hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir. 
       
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi 
bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere 
gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir. 
 
3) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması 
                 
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki 
masrafları temin edecektir: 
                      
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere 
konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı). 

* Medikal değerlendirmenin yapılmasına istinaden, teminat kapsamındaki rahatsızlıklar için 

geçerlidir. 

** Sigortalı yakınları tarafından TA ile iletişime geçmeden yapılan masraflar TA tarafından 

ödenmemektedir. İlgili organizasyon mutlaka TA tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. 
 
 
4) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli veya Daimi İkametgahlar’ına geri 
gönderilmeleri 
                  
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket; 
   
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı'na naklini organize edecektir.  
 
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkametgahı'na dönüşünü organize 
edecektir. 
 

c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş 
veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin 
edecektir. 
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Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar 1.400 USD’dır. Cenaze töreni ve defin masrafları 
kapsam dışındadır. 
 
Yukarıda 4 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış 
taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.  
 
5)   İlaç Gönderilmesi 
 
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde 
bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri 
sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.  
 
6) Konuta Doktor veya Hemşire Gönderilmesi 
 
Sigortalı’ya ait Konutta ikamet eden Sigortalının veya birlikte ikamet ettiği Birinci Derece Aile 
Üyesinin, Bedeni Yaralanma veya Ciddi Hastalığı durumunda Şirket, aynı il sınırları içinde 
olmak kaydı ile sigortalının konutuna doktor veya hemşire gönderilmesi hizmetini organize 
edecektir. Bu hizmetlerden doğacak olan masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. 
 
7) Sigortalı’nın Reşit Olmayan Çocuklarına Ani Hastalık/Kaza Durumunda 
Yardım 

 

Sigortalı’nın aracıyla seyahati esnasında ikametgâh adresindeki reşit olamayan çocuklarından 

birinin aniden hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda yanında 1. dereceden bir aile 

ferdinin olmaması durumunda; Sigortalı’nın yazılı olarak ön izin vermiş olması koşuluyla 

çocuğun durumunun gerektirdiği tedavileri sağlama amaçlı hastane/sağlık birimine 

transferleri sağlanır. 
 
8) Tıbbi Danışma  
 
Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. 
Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon 
numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili 
tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar 
Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 
 
9)  Acil mesajların iletilmesi 
 
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 9’a kadar ki maddeler kapsamındaki konularla 
ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.   
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 14 

 
 

Bölüm 3 : İKAME KİRALIK ARAÇ 
 

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko 
poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir.  
 
İKAME ARAÇ ALTERNATİFLERİ : 
Poliçe tanziminde Sigortalı tarafından aşağıdaki maddelerden biri olarak seçilecek, poliçe bu 
seçenek doğrultusunda tanzim edilecek ve bu seçime göre uygulanacaktır. 
 

Max C Segment - 7 Gun Pert Dahil (Max C+) 

Max C Segment - 14 Gun Pert  Dahil (Max C+) 

Max C Segment - Onarım Süresince Pert Dahil (Max C+) Azami 30 gün 

Max D segment 7 gün Pert dahil (Max D+) 

Max D Segment 14 Gün Pert dahil (Max D+) 

Max D Segment - Onarım Süresince - Pert Dahil (Max D+) Azami 30 gün 

 
KOŞULLAR 
 
1. İkame kiralık araç hizmeti kaza sonucu hareketsiz kalan veya hasarı ağırlaştırması ihtimali 

nedeni ile aracın motor gücüyle ve tekerlekleri üzerinde hareket etmesinin sakıncalı 
görüldüğü ve serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda kısmi bir hasar durumunda 
verilir. 

 

2. İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda 

verilir. Aracın tamir süresinin tespiti; tamiratı gerçekleştirecek olan tamirci, eksper ya da 

hasar dosya sorumlusunun onayı doğrultusunda karşılıklı mutabakat ile sağlanır. Bu 

hizmetin verilebilmesi için konu kaza nedeni ile Gulf Sigorta sisteminde bir hasar dosyası 

açılmış olması şarttır. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği 

belirlenen hasarlar için (stop lambası, far, cam, ayna, sinyal kırılmalar ve tam çalınma ve 

kısmi çalınma hasarları) ikame araç hizmeti kapsam dışıdır. (Sunroof ve cam tavan 

hasarlarında ikame araç hizmeti kapsam dahilindedir.) 

Eksper veya GULF Hasar Yetkilisi tarafından tespit edilen ve TA’e iletilen araç hasar 

onarım süresinde, servis işlem ve parça sürecinden kaynaklı olarak yaşanacak gecikmeler 

nedeniyle ikame araç gün sayısında daha sonra oluşabilecek süre uzatma talepleri 7 Gün 

/ 14 Gün RAC poliçelerinde kabul edilmeyecektir.  

*Onarım süresince olan poliçelerde, işbu madde geçerli değildir ve azami 30 Gün ile 

sınırlıdır. 

 

 

Akıllı onarım kapsamında onarımı Autoking / Homer servislerinde yapılacak olan 

dosyalarda 24 saat koşulu aranmaksızın ikame araç organize edilecektir.  
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3. Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım 
süresi ile sınırlıdır. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın 
başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. 
Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Sigortalıdan direkt tahsil edilecektir. 
Tamiratın mutabık kalınan süreden kısa sürmesi durumunda ikame araç iade edilecektir. 
Eksperin veya Gulf Hasar yetkilisinin aracı kontrol edemediği durumlarda Sigortalı’ya 
hasarın kapsam dışına çıkması halinde ikame araç bedelinin kendisinden tahsil edileceği 
bilgisi verilerek organizasyon sağlanacaktır. 

 
4. Sigortalı’nın her iki araç anahtarının çalınması durumunda 5 gün ekonomik segment 

ikame araç kontrat limiti içerisinde değerlendirilerek, ikame araç hizmeti sağlanacaktır. 

 

5. Tampon Hasarı ikame hizmetine dahil olup, ilgili onarımlarda azami 5 gün ikame araç 

hizmeti sağlanacaktır. 

 
6. İkame araç her koşulda en fazla poliçede seçilmiş olan alternatife göre (7 gün / 14 gün / 

onarım süresince (30 gün ile sınırlı))  mümkün olabilen durumlarda rent a car firmasının 
filosunda bulunan araçlardan sigortalı aracın özelliklerine en yakın ve poliçede seçilen 
alternatife göre en fazla C+ veya D+ sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır. İkame araç 
gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

 
NOT: Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut Rent-a-car şirketlerinin araç 
temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir. Araç 
özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir. 
Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo 
imkanları dahilinde karşılanır. 

 
7. Şirket, kiralık araç firmasının ofisinin olduğu il ve ilçe merkezlerinde hizmeti belirtilen 

şartlarda verilmesini imkansız hale getiren mücbir sebepler hariç olmak üzere kiralık araç 
teslimi için gerekli organizasyonu yapacaktır. 

 
8. İkame araç, aracın tamir edildiği servisin bulunduğu ya da Sigortalı’nın talep ettiği adrese 

km. sınırı olmaksızın ücretsiz teslim edilir ve alınır. 

GRUP ÖRNEK ARAÇLAR 

B RENAULT CLIO/SYMBOL-HYUNDAİ İ20/İ10-OPEL CORSA VB. 

C 
HYUNDAI BLU-RENAULT FLUENCE-HYUNDAİ İ30-FIAT EGEA-DACIA 
SANDERO STEPWAY-CLIO 4-5, VB. 

C+ 
VOLKSWAGEN JETTA-SKODA OCTAVİA-PEUGEOT 2008-YENİ RENAULT 
MEGANE-YENİ FORD FOCUS-YENİ OPEL ASTRA VB. 

D 
VOLKSWAGEN PASSAT-CİTROEN C5-OPEL INSIGNIA-PEUGEOT 
508/3008- NISSAN QHASQAI-RENAULT KADJAR-OPEL GRANLAND X VB. 

D+ MERCEDES C180/CLA200/ BMW316/320 VB. 
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9. İkame araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır. Araç 

kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan 
müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama 
sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi 
imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda 
kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent a car firması tarafından müşteriye 
iade edilmektedir). 

       -Trafik cezaları, 
      -Yakıtın eksik teslim edilmesi,  
      -Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar, 

- Geç teslimler (Araç sahibi tamir süresi ve her koşulda en fazla poliçede belirtilen gün     
limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibinden direkt tahsil edilir). 

 
10.  İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah'a uzaklığına 

bakılmaksızın Türkiye/KKTC içerisinde sağlanır. 
 

11. TA ancak yerel kullanılabilirlik sınırları içinde ve sürücünün kiraya verenlerin şartlarını 
(ehliyet, kredi kartının acenteye ibrazı ve 21 yaş üstü olma zorunluluğu) yerine getirdiği 
durumlarda, araç kiralamasını organize edecektir.  

 
 
İSTİSNALAR 
 

1. GULF SİGORTA poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu 
sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten 
sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir. 

2. Sigortalı Araç sahibi belirtilen ikame araç gün limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel 

Sigortalı’dan direkt tahsil edilir. 

3. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik tadilatlar, onarımlar, periyodik bakımlar için geçen 
süreler teminat dışıdır. 

4. Sigortalı Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.  
5. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür 

masraflar Sigortalı tarafından karşılanır. 
6. Poliçeye ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır. 
7. Cam, ayna, sinyal, stop lambası ve far kırılmaları, otocam, ototeyp hasarları veya 

Sigortalı aracın çalınması hallerinde ikame araç temin edilmeyecektir. (Sunroof ve 
cam tavan hasarlarında ikame araç hizmeti kapsam dahilindedir.) 

8. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için 
ikame araç hizmeti verilmez. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, 
göçükler gibi)   

9. Mini Onarım hizmeti kapsamındaki onarımlar esnasında ikame araç temin edilmez. 
10. Hizmet sağlayıcı tarafından bölgedeki anlaşmalı Rent-a-Car şirketlerinin araç temin 

edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu gerçekleştirilir. 

UYARI 
Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından kaynaklanan 
sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir. 
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GENEL KOŞULLAR 

 
1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden 
Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır, 
 
2) Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar; 
 

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır. 
 

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e poliçede belirtilen 
numaralardan en kısa zamanda telefon edecektir. 
 
c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir. 
 

d) Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır. 
 
3) TA, geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.  
4) TA, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen 
yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi 
gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.  
5) Gulf Sigorta, TA’in hizmet vermesini beklediği Sigortalı portföy bilgisini kontrat 
başlangıcında belirlenen sıklıkla TA’e elektronik ortamda iletecek veya TA Operasyon 
ekibinin bu dataya erişimi için gerekirse kendi sistemini açacaktır. 
6) TA, olağandışı iklim koşulları, hizmetin ulaştırılacağı yerin sosyal, ekonomik ve güvenlik 
şartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleştiren şartlarda, hizmetin temini için elindeki 
imkanlar ölçüsünde azami çabayı gösterecektir. 
7) TA, hiç bir durumda; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının 
yerine konulamaz. 
8) Gulf Sigorta, Sigortalılarına aşağıda belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirme yapacağını 
ve Sigortalı’ların işbu yükümlülüklere uygun hareket edeceğini, aksi takdirde doğacak 
zararlardan TA’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda 
Sigortalı’lar; 

a) hizmetin sağlanabilmesi ve zararın asgari oranda tutulabilmesi ile ilgili tedbirleri 
alacak, 

b) en kısa zamanda, poliçesinde yazılı iletişim bilgilerinden TA ile iletişime geçerek; 
asistans hizmeti için gerekli olabilecek bilgileri eksiksiz iletecek, 

c) TA’e  gerekli tüm bilgileri temin edecek, 
d) TA adına 3. Şahıslara hiçbir ödeme taahhüdünde bulunulmayacak, 
e) herhangi bir kişi veya kuruma yardım almak konusunda taahhütte bulunmayacak ve 

sorumluluk almayacaktır.  
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GENEL İSTİSNALAR 
 

1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek 
vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır: 
 

a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir 
başka kişinin hileli hareketleri, 

b) Dört tekerlekli 3500 kg'dan ağır olan araçlar, traktörler, kiralık araçlar, inşaat 

makineleri, 125 cm3'den küçük motosikletler, üç tekerlekli arabalar, ticari amaçlı 

kullanılan araçlar kapsam dışıdır. 

c) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya 
dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü 
maddi/bedeni zarar,  

d) Karayolları dışında meydana gelen kaza veya arızaları karşılamaz. 

e) Hukuki kurallara / prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin red edilme hakkı 

saklıdır.  

f) Hasarlı/Arızalı araç içerisinde unutulan ya da bırakılan özel/değerli eşyaların 

kaybolması veya çalınmasından doğacak mağduriyetin tazmininden TA sorumlu 

tutulamaz. Sigortalı’nın araç içerisinde bıraktığı veya unuttuğu her türlü 

değerli/değersiz eşyanın sorumluluğu Sigortalı’nın ait olacaktır. 
g) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü  

olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,    
h) Sigortalı aracın daha önceden bilinen bir mekanik arıza ya da düzenli bakımı 

yapılmaması sonucu meydana gelen bozulmalar. 
i) Poliçe kapsamında olan doğal afet ve çevre kazaları haricindeki olağan dışı vaka 

ve çevresel kazalar. 
j) Mahalli mercilerin izin vermediği süreçteki müdahaleler. 
k) Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları. 
l) Araç sürücüsünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması, 
m) Terörizm, isyan ve ayaklanmalar, 

n)   Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, 
o)   Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, 
p)   Araç sürücüsünün; 

(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol 
düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği 
düzeyin üzerinde olması, 
(ii)   Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması. 

q) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya  
    da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya  
    sebebiyet vermesi durumunda,  
r) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli  
   maddeler, 
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s) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması: 
                  

(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler, 
(ii) Sportif faaliyetler, 
(iii) Suç hareketleri, 
(iiii) Bahisler.       

 
t) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri, 
u) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi 
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar, 

  v) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya    
   olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra  
   tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, 

w) Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden 

kaynaklanan hastalıklar), 

x) İntihar veya intihar teşebbüsü, akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın 

hastalıklar, 

y) Hamilelik veya doğum yapma, istekli olarak doğuma son vermek, 

z) Aracın trafiğe çıkışını sağlayan yasal dökümanların (şartların) olmaması. 

aa) Dünya Sağlık Örgütü (“WHO”) ve/veya herhangi bir ülke/devlet tarafından dünya 

genelinde veya belli bir ülkede, bölgede, şehirde ilan edilen her türlü epidemik ve 

pandemik nitelikteki salgın hastalıklar (Novel coronavirus (2019-nCoV), SARS, 

MERS-CoV, Kolera, Sıtma vb gibi); henüz bu kapsamda WHO veya herhangi bir 

ülke tarafından henüz ilan edilmemiş olsa bile salgın  

niteliğindeki hastalıklar;  ; bu hastalıklarla ilgili olan her türlü test, tahlil, tedavi 

masrafları; bu hastalıklar sebebiyle herhangi bir ülke seyahati esnasında 

gerçekleşebilecek zararlar ve buna bağlı olarak her türlü tazminat talepleri; bu 

hastalıkların neden olabileceği diğer tüm hastalıklar sonucunda oluşabilecek 

hasarlar 

bb) Kış şartlarında kaza durumu olmadığı halde zincir takılmadığından veya kar 

lastiği bulunmadığından yola devam edemeyen veya bulundukları otoparktan 

çıkamayan araçlar için çekme / kurtarma talepler. 

 
2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır: 
 

a) Aracın her türlü tamiri, 
b) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü 
yardım faaliyeti ve masrafları, 
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın 
içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel 
ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar, 
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.            
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BÖLÜM 4: BİLGİ ve ORGANİZASYON SERVİSİ 

 
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak 
hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden 
hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek 
sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır. 
 
1) Turistik Bilgiler 
 
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, 
gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm 
ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport 
işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir. 
 
2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri 
hakkında bilgi sağlayacaktır.  
 
3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri 
ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil 
olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. 
 
4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat 
işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili 
adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda 
rezervasyon yapılacaktır. 
 
5) Döviz kurları bilgileri 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir. 
 
6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi  
 
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon 
ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. 
 
7) Konaklama ile ilgili bilgi 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve 
mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. 
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8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler 
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. 
 
9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler 
verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır. 
 
10) Özel günler için organizasyon 
 
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi 
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır. 
 
11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri 
 
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar 
hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.  
 
12) Tercüme hizmetleri 
 
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen 
durumlarda organizasyon yapılacaktır. 
 
13) Çiçek gönderme hizmetleri 
  
Türkiye için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır. 
 
14) Diğer bilgi hizmetleri 
 
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK 
hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet 
müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. 
telefon ve adresleri 
 

BÖLÜM 5: CONCIERGE HİZMETLERİ 
 
1) Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet 
Alımı/Ulaştırma 
 
Sigortalı adına kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktivitelerde mümkün olan durumlarda 
rezervasyon yapılır. Rezervasyonlar ulaşım giderleri sigortalıya ait olup hizmet ile ilgili 
olarak sigortalı onayı alınmak suretiyle bilet teslimatı yapılır. 
Bu hizmet sadece İstanbul ili sınırları içerisinde verilecektir. 
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2) Otel rezervasyonları 
 
Sigortalı tarafından talep edilen rezervasyonlar, Türk Turizm Acentaları tarafından yapılarak, 
mümkün olan durumlarda otellerin kapı fiyatlarından indirim uygulanır. Türkiye /KKTC 
sınırları içinde bulunan 3 ve üzeri yıldızlı otellerde geçerlidir. 
Ayrıca Sigortalı otellerin belli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlardan da 
faydalanacaktır. 
 
3) Kiralık Araç Rezervasyonları 
 
Türkiye / KKTC ’ de Şirket tarafından Sigortalı adına yapılacak kiralık araç 
rezervasyonlarında kiralık araç acente fiyatlarından indirim uygulanır. Bu oranlar, kiralık 
araç istenilen bölgelere ve sezona göre değişiklikler gösterir ve kiralık araç fiyatları Şirket’e 
ait anlaşmalı fiyatlar olup, Sigortalı’ya aynen uygulanacaktır.  
 
4) Uçak Bileti Alma / Ulaştırma 
 
Sigortalı adına ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı uçak 
bileti alınır. Sigortalı’nın bildireceği adrese biletin ulaştırılması gideri ile ilgili onayı üzerine 
teslimat yapılır. 

 
BÖLÜM 6: PRIVILEGE HİZMETLER 

 

 

 

 Organizasyonel hizmetler, ilgili kurumun kontenjanı ile sınırlıdır. Yoğunluk nedeni ile 

uygunluk / bilet bulunamaması veya istenilen sırada yer bulunamamasından TA sorumlu 

değildir. Bu nedenle ilgili etkinlik veya organizasyondan en az 48 saat önce TA ile 

iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir. 

 İstanbul’da bilet teslimatı için 48 saat; Ankara ve İzmir’de bilet teslimatı için ise 72 saat 

önceden TA’e başvurulması gerekmektedir. 

Hizmet Coğrafi Kapsam Fayda 

Yeme&İçme Rez. Hizmetleri 
(Restaurant, Cafe, Bistro vb.) 

Türkiye’de anlaşmalı noktalarda %15’e varan indirim 

Konaklama 
Hizmetleri (Otel, Butik Otel) 

Türkiye ve Avrupa’da anlaşmalı 
noktalarda 

%20'ye varan indirim 

Çiçek Gönderimi Türkiye’de anlaşmalı noktalarda %15’e varan indirim 

Meyve Sepeti Gönderimi Türkiye’de anlaşmalı noktalarda %20’ye varan indirim 

Araç Bakım Türkiye’deki anlaşmalı noktalarda %20’ye varan indirim 

Kuru Temizleme Türkiye’de anlaşmalı noktalarda %20’ye varan indirim 

Optik (Güneş Gözlüğü) Türkiye’de anlaşmalı noktalarda %30’a varan indirim 
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 İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki iller için (adrese kargo hizmetinin verilebildiği iller) 72 

saat içinde özel kurye ya da kargo ile adrese teslimat hizmetlerini alma olanağı 

sağlanmaktadır. 

 Olası Sigortalı memnuniyetsizliklerinden ve anlaşmalı kuruluşlar tarafından verilen ayıplı 

hizmetlerden TA sorumlu değildir. 

 Etkinliğin, turun veya ilgili organizasyonun organizasyon şirketi veya seyahat / tur 

acentesi tarafından iptal edilmesi durumunda TA sorumlu değildir. 

 Concierge Hizmetleri kapsamında oluşacak tüm maliyetlerden Sigortalı sorumludur. 

 Concierge hizmetleri TA anlaşmalı kurumlarında geçerli olup anlaşmalı kurumlar hizmet 

süresi içerisinde değişkenlik gösterebilmektedir.  

 Anlaşmalı kurumlarda yapılan organizasyonlar resmi tatil ve dini bayramlar hariç olmak 

üzere, hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.  

 Hafta içi saat 17:00’den sonra gelen talepler not edilerek ertesi gün, istenilen gün ve saat 

için ilgili organizasyonun yapılması için gerekli görüşmeler yapılır.  

 Hafta sonu ve resmi/dini bayram ve tatil günlerinde gelen randevu talepleri ise tatilin 

bitimini takip eden ilk iş günü Sigortalı’nın istediği gün ve saat için organize edilerek 

randevu bilgisi iletilmektedir. 

 
Privilege Hizmetleri İş Akışı 
Concierge hizmetlerinden Sigortalı, Sesli Yanıt Sistemi yoluyla gerekli tuşlamayı yaparak, 
hizmet hattına ulaşır. Talep sırasında; 
 

 Ad - Soyad 

 Poliçe No, 

 Telefon numarası, 

 Talep edilen concierge hizmeti, 

 Hizmet almak istenilen il, semt gibi detayları iletmesi gerekmektedir. 

 
Bu bilgiler doğrultusunda müşteri temsilcisi, anlaşmalı kurumlardan Sigortalı’nin talep ettiği 
il ve semte yakın olan kurum bilgilerini Sigortalı’ya sunar, Sigortalı’nın tercihi doğrultusunda 
ilgili kurum ile organizasyon gerçekleştirilmektedir. 
 
Paket tur, araç kiralama, VIP transfer gibi önceden bedeli tahsil edilebilen hizmetlerde, 
hizmet bedeli rezervasyon işlemleri sırasında, kredi kartından tahsil edilmektedir. 
 
Önceden bedeli tahsil edilebilen hizmetlerde, ödemesi yapılmayan organizasyonlar geçerli 
olmayacaktır. 
 
 

 
 


