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SOMPO MİNİ KASKO
SİGORTASI

SOMPO MİNİ KASKO SİGORTASI’NIN
AVANTAJLARI NELERDİR? 
+ Kamu Çalışanı, Askeri Personel gibi meslek gruplarına özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.
+ Aracınızın anahtarla çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu uğrayacağınız zararları da  
 teminat altına alabilirsiniz.
+ 3 farklı plan avantajı ile ihtiyaçlarınıza en uygun teminat limitini seçebilirsiniz.
+ Hasarlı aracınızı, servis türü kısıtlaması olmaksızın, yurt içindeki yaygın anlaşmalı    
 servislerimizden birine götürmeniz durumunda, hiçbir ek ücret ödemeden aracınızın tamirini  
 yaptırabilirsiniz.
+ Poliçenize ait tüm detayları Sompo Sigorta web sitesinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz   
 “İnternet Sigortacılığı” üzerinden görüntüleyebilir, olası hasar durumunda dosyanızın   
 durumunu “Online Hasar İşlemleri”nden takip edebilirsiniz.
+ Ödemelerinizi anlaşmalı kredi kartlarına özel farklı taksit avantajları ile     
 gerçekleştirebilirsiniz.
+ Poliçe kapsamında yer alan teminatlardan yararlanmak için aracın onarımının anlaşmalı   
 servislerimizde yaptırılması gerekmektedir.

“Aracın güvende, paran cebinde kalsın”

Sompo Mini Kasko Sigortası ile aracınızı uygun primlerle teminat altına alabilirsiniz.

Böylelikle olası bir kaza anında trafik sigortanız ile karşı tarafın hasarlarını karşılarken, Mini Kasko 
Sigortası ile de kendi hasarlarınızı seçtiğiniz limitler kapsamında teminat altına alabilirsiniz. 



ARACINIZA YÖNELİK EK TEMİNAT

MİNİ KASKO SİGORTASI HANGİ TEMİNATLARI SUNUYOR?
Sompo Mini Kasko Sigortası ile çift taraflı çarpışma, çalınma ve kaza sonucu ya da teröre bağlı 
olarak yanma risklerine karşı seçtiğiniz plan kapsamındaki limitler dahilinde aracınızı güvence altına 
alabilirsiniz. Herhangi bir kaza yaptığınızda, karşı tarafa verdiğiniz hasarın trafik sigortası limitlerini 
aşan kısmını karşılayan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatından faydalanabilirsiniz. Ayrıca aracınızda 
başınıza gelebilecek kazalarda, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumaya yönelik Ferdi Kaza 
teminatından yararlanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak seçebileceğiniz asistans teminatı ile de 
ürününüzün kapsamını genişletebilirsiniz.

Teminatlar poliçenize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve poliçede belirtilen şartlar dahilinde geçerlidir.

7/24 YARDIM HİZMETLERİMİZ

Aracın
Çekilmesi

Aracın
Kurtarılması

Kiralık
Araç Hizmeti

Olası bir hasar anında 7/24 Yardım Hizmetleri’nden faydalanabilirsiniz. 

(*) Kaza sonucu ya da teröre bağlı olarak meydana gelecek yanma hasarları
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