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Değerli müşterilerimiz;
Bu ay sizler için hazırlamış olduğumuz bültenimizde;
01 Nisan 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan
Yeni Kasko Sigortası Genel Şartları gereğince, Kasko
sigortalarında yapılacak değişiklikler, poliçelerde dikkat
edilmesi gereken önemli hususlar ile ilgili bilgilere yer
verilecektir.
 Yeni Kasko Mevzuatı;
01 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Kasko Sigortası Genel Şartları ile;
sunulan teminatlar, ürünler, hasar işlemleri vb. pek çok hususta önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yeni dönemde, sigorta şirketleri artık ürün kapsamlarını kendileri belirleyememekte, ürün
içerikleri ve sunulan teminatlar yeni yasa ile standart hale getirilmektedir.
Sigorta şirketleri; sadece dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko adı altında ve
sunulan asıl ve ek teminatları aynı olan benzer ürünleri piyasaya sürebilecekler.
 Ana Riskler ve Teminatlar;
Kasko ürünlerinin içereceği ana teminatlar; çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık ve üçüncü
şahıslarca verilecek zararlar olarak belirlendi. Bu teminatların bir kısmını yeterli bulanlar için
dar kasko, tamamı için teminat almak isteyenlere kasko ürünü düzenlenecek.
Genişletilmiş kasko; Yukarıda sayılan ana teminatlara ek olarak,
sel ve deprem gibi doğal afetler, terör,
araç anahtarının
çalınması, sigara yanıkları ve araca kemirgenlerce verilecek
zararları da kapsayan ve genel şartlarda belirtilen ek teminatların
büyük kısmını da içeren ürüne “genişletilmiş kasko” adı verildi.
Bu ürünün; hali hazırda sektörde bulunan mevcut kasko
uygulamalarına en yakını olanı ve paralellik taşıyanı olduğunu
söyleyebiliriz. Yeni dönemde de siz değerli müşterilerimizin çoğunlukla karşılaşacağı ve sigorta
şirketlerinin ağırlık vereceği ürünün bu ürün olacağını söyleyebiliriz.
Genel Şartlarda sayılan tüm riskleri kapsayan ürün ise; tam kasko adı ile piyasaya
sunulabilecek.
 Diğer değişiklikler;
·

* Tüm şirketlerin kasko poliçe şablonunun standart olması, Poliçe şablonları 5 ana başlıktan
oluşacak ve aşağıdaki bilgileri içerek şekilde olacak.
Sözleşme Tarafları, Sigorta Konusu Araç Bilgileri, Prim Bilgileri, Teminat Hakkında Genel,
Bilgiler, Diğer Hususlar.
* Yeni düzenleme ile; Poliçelerde sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup,
Genel Şartların ilgili maddesine göre; sigortalı araç, hasar tarihi itibarıyla rayiç değerine kadar
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teminat altında olacaktır. Ayrıca, hasar durumunda eksik/aşkın sigorta
uygulanmayacaktır.
* Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun
gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas alınacaktır.
* Rayiç değerin belirlenmesi için esas alınacak referansın/kriterin ne
olacağı veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer
verilecektir.
* Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte
edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları, aracın rayiç değerine kadar teminat altında
olacaktır. Bununla birlikte araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya
sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, bedellerinin poliçede belirtilmesi koşuluyla sigorta kapsamı
içinde olacaktır.
* Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağının poliçede belirtilmesi
(parçanın onarımı mümkün değilse tedarik, onarım yerine tedarik,
hasar gören parça muadil parça ise yerine muadil parça vb.),
* Parça tedarikinin nasıl yapılacağı(orijinal/eşdeğer parça)
* Hasar onarımının sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi
belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususları poliçelerde
belirtilecektir.
 Kasko Hasar Ödemeleri
Yeni sistemde hasar ödemesi ile ilgili de birtakım düzenlemeler
yapıldı. Bu düzenlemelere göre; Tazminat ödeme borcu, her halde
hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacak. Eğer
hasar incelemesinin gecikmesine sebep olan bir durum ortaya çıkar
ve ödeme üç ay içinde gerçekleşmezse tüketici, sigorta şirketi ile
anlaşarak hasarın %50’sini avans olarak alabilecek.
 Kasko Sigortalarında yapılan bu değişikliklerin nedenleri;
Yapılan değişiklikler incelendiğinde Hazine Müsteşarlığı’nın, sigortalıların, farklı sigorta
şirketlerinden alacağı kasko sigortası tekliflerini daha kolay karşılaştırabilmesini ve hasar
anında sigortalı ile sigortacı arasında ihtilaf doğurabilecek hususların, önceden poliçede
belirtilmek suretiyle giderilmesini amaçladığı anlaşılmaktadır.
Sigortalıların; teminat kapsamını, muafiyetleri, özel şartları, vs. diğer
hususları kolayca anlayabilmeleri ve kıyaslama yapabilmeleri amacıyla
da poliçede yer alan bilgilerin, tüm sigorta şirketleri tarafından aynı
sırayla yazılması kararlaştırılarak, poliçedeki önemli bölümlere ilişkin
standart poliçe şablonu uygulanmasına geçilmiştir.
Poliçeler 1 Nisan’dan sonra yeni poliçe şablonlarına göre
düzenlenmeye başlanacaktır.
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 Kasko poliçesi devam edenlerin durumu;
Poliçesi 1 Nisan 2013’ten sonra bitecek olanlar için, poliçenin sona ereceği tarihe kadar
poliçesinde geçerli olan mevcut teminatları ve uygulamaları geçerli olacak. Yeni Genel Şartlar,
1 Nisan 2013 tarihinden sonra gerçekleşecek poliçe yenileme veya yeni poliçe satın alma
işlemlerinde uygulanacak.
 Kasko Sigortalarındaki değişikliler fiyatları nasıl etkileyecek;
Yeni yasa ile beraber poliçede yer alacak teminatların sınırları
açıkça belirlenmiş olacak. Fakat yasada kasko primleri için ne
kadar ödeme yapılacağı konusunda bir madde bulunmuyor. Kasko
primleri, önceden olduğu gibi sigorta şirketleri tarafından serbestçe
belirlenecek.
Yeni dönemde de bir önceki poliçe içeriği ile benzer bir poliçenin
tercih edilmesi durumunda prim seviyesinde önemli bir değişiklik beklenmemekte olup, poliçe
içeriğinin daraltılması veya genişletilmesi halinde ödenecek prim tutarı da doğal olarak azalıp
artabilecektir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; Kasko Sigortası Genel Şartlarındaki değişiklikler sonrası
kasko poliçeleri ile ilgili danışmak istediğiniz tüm hususlar ile ayrıca diğer özel sigorta
ihtiyaçlarınıza yönelik her türlü konuda sizlere destek olmaktan memnuniyet duyacağımızı
belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ

HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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