
Plaza Kasko Sigortası "Genişletilmiş Kasko", benzersiz avantajlar ve "tek 

bir poliçe" ile aracınız için ihtiyaç duyulan bütün sigorta teminatlarını bir 

arada sunar. Tek bir marka için değil tüm araç markaları için özel bir kasko 

ürünümüzdür. 

 
Tüm hizmetlerini yetkili servislerden almak isteyenler, Plaza Kasko Sigortası ile çok sayıda anlaşmalı 

servis istasyonu seçeneğinden 7 gün/24 saat hizmet sağlayan asistans yardımlarına kadar çok sayıda 

hizmetten yararlanma ayrıcalığına da kavuşmaktadır. 

 

Poliçe dönemi içerisinde bir adet orijinal cam değişimi muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi etkilenmeden 

yapılmaktadır. 

 

Ayrıca, araçta meydana gelecek küçük çaplı hasarlar için anlaşmalı-yetkili servislerimizde geçerli 

olacak şekilde mini onarım hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda verilecek hizmetler hasarsızlık 

indirimi kademesini etkilememektedir. 

 

Plaza Kasko Sigortası’nda Anadolu Sigorta’nın müşterilerine sunduğu en önemli farklılıklardan biri de 

sektörde, tüm araç grupları için ihtiyari mali mesuliyet teminatını “sınırsız” veren tek sigorta şirketi 

olmasıdır. 

 

Plaza Kasko Sigortası ile hem aracınızı hem de bütçenizi güvence altına almış olursunuz. Türkiye’nin 

en köklü ve öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta’da tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç 

duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teminatlar  

Ürünler  

Birleşik Kasko  Plaza Kasko  

Kasko 

Römork tipi araçlar dışında kalan 

tüm araçlar için düzenlenen geniş 

kapsamlı poliçe tipidir.  

Römork tipi araçlar dışında kalan tüm araçlar için 

düzenlenen, anlaşmalı yetkili servislerde ekstra 

avantajlar sunan geniş kapsamlı poliçe tipidir 

Çarpma / 

Çarpışma Evet Evet 

 

Yanma Evet Evet 

 

Çalınma Evet Evet 

 

Kötü Niyetli 

Hareketler Evet Evet 

 

Artan Mali 

Sorumluluk Evet* Evet* 

 

Mini Onarım Evet Evet** 

 

Koltuk Ferdi 

Kaza Evet Evet 

 

Hukuksal 

Koruma Evet  Evet 

 

Anadolu 

Hizmet Evet*** Evet*** 

 

 

* Teminat limiti isteğe bağlı olarak sınırsız limite kadar çıkmaktadır 

 

** Sadece anlaşmalı-yetkili servislerde geçerli olacak şekilde 200 TL limitle mini onarım hizmeti 

sağlanmaktadır. 

 

*** İkame araç onarım süresince pert dahil seçeneği ile sunulmakta olup lüks segment araçları da 

kapsamaktadır. 

 

Birleşik Kasko/Plaza Kasko ve Pert Kasko için verilen Anadolu Hizmet teminatları farklılıklar 

içermektedir. 

 



Plaza Kasko Sigortası-Teminatlar 

Tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik 
benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz. 
 

Doğal Afet Hasarlarına Karşı Koruma 

Aracınızın sadece kaza sonucu uğrayacağı zararlar değil, deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, 
yıldırım, yanardağ püskürmesi, sel gibi doğal afetler sonucu uğrayacağı zararlar da teminat altına 
alınır. 
 

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör Hasarlarına Karşı Koruma 

Aracınızın grev, lokavt, halk hareketleri ve terör nedeniyle uğrayacağı zararlar teminat altına alınır. 
 

Eskisi Yerine Yenisi 

İlk tescili sigortalı adına yapılmış “0” km ve son model araç, sigorta süresinin ilk bir yıllık süresi 
içerisinde çalınır ya da tam ziya olursa Anadolu Sigorta, aynı marka, model ve model yılında aracın 
anahtar teslim “0” km satış fiyatını öder. 
 

Anadolu Hizmet 

Günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca nerede olursanız olun, her hangi bir kaza veya arıza 
durumunda bir telefon ile yolda kalan aracınızın tamirciye götürülmesi, ikamet yerine nakli, yolda 
onarım gibi hizmetler olmak üzere benzersiz birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. 
Anadolu Hizmet teminatı kapsamında verilen hizmetlerin tamamına kasko poliçenizin ekinde sunulan 
Kasko Ürün Kitapçığı’ndan ve web sitemizde bulunan “Anadolu Hizmet” linkinden ulaşabilirsiniz. 
 

İkame Araç 

Anadolu Hizmet teminatı kapsamında hususi otomobilinizde kaza sonucu meydana gelen hasarlar için 
serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda 15 güne kadar, pert ve hırsızlık dahil, ikame araç 
teminatı verilmektedir. 
 

Yurt Çapında Yaygın "Anlaşmalı Yetkili Servis İstasyonları" 

Bir kaza anında aracınız, Şirketimizin anlaşmalı olduğu yetkili servis istasyonlarından uygun 
göreceğiniz birine tarafınızca veya Anadolu Hizmet tarafından ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli 
evrakların servise teslim edilmesi ile hiçbir ücret ödenmeksizin tamir olmuş aracınızı teslim 
alabilirsiniz. 
 

Hasarsızlık İndirimi 

Hasarsız geçen her yıl için size daha fazla indirim sağlanır. 
 

Hasarsızlık Koruma 

%65’e varan hasarsızlık indirimi oranları tek hasarda etkilenmez. 
 

Orijinal Cam Değişimi 

Aracın sadece camında hasar oluştuğu hallerde, tamir adedine bakılmaksızın camın tamir edilmesi 
halinde hasarsızlık indirimi etkilenmez. 
 
Camın tamirinin mümkün olmaması ya da değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise şirketimizin 
anlaşmalı olduğu yetkili servislerde veya anlaşmalı cam servislerinde gerçekleştirilen bir adet cam 
değişiminde hasarsızlık indirimi etkilenmez. 
 
 



 

Mini Onarım Hizmetleri 

Aracınızda oluşan küçük çaplı hasarlar, anlaşmalı-yetkili servislerimizde 200 TL limite kadar onarılır ve 
poliçenin Şirketimizden yenilenmesi halinde hasarsızlık kademesi etkilenmez. 
 

Enflasyona Karşı Tam Koruma 

Sigorta süresi içerisinde enflasyon nedeniyle aracınızda değerinde meydana gelen artışlar otomatik 
olarak poliçenize yansıtılır ve herhangi bir hasar durumunda ödemeler gerçekleşen enflasyon oranı 
üzerinden yapılır. 
 

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

Araçta bulunan sürücü ve yolcuların kaza sonucu uğrayacakları vefat veya sürekli sakatlık zararlarına 
karşı yüksek limitlerde güvence sağlanmaktadır. 
 

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası 

Aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlarda trafik sigortası limitlerinin yetersiz 
kalması durumunda teminat vermektedir. 
 
Anadolu Sigorta’nın müşterilerine sunduğu en önemli farklılıklardan biri de sektörde, tüm araç 
grupları için ihtiyari mali mesuliyet teminatını “sınırsız” veren tek sigorta şirketi olmasıdır. 
 

Araçta Bulunan Özel ve Değerli Eşyalara Koruma 

Hususi otomobilinizde bulunan kişisel eşyalarınız (Mücevherat, para, cep telefonu ve taşınabilir 
bilgisayar vb. hariç) araçla birlikte teminat altına alınır. 
 

Hukuksal Koruma 

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları kapsamında olan her türlü hukuksal koruma masrafınız 
karşılanır. 
 

KDV Geri Ödemesi 

Tüzel kişilere ait faturalı hasar ödemelerinde KDV de ödenir. 
 


