YOL YARDIM HİZMETLERİ
ARAÇ TEMİNATLARI
A ) Teminatlar
Oto kapı kilit hizmeti

Yılda 2 Kez İşçilik 200 TL.
(Diğer masraflar Lehdar'a ait)

Lastik değiştirilmesi hizmeti

Yılda 2 Kez İşçilik 200 TL.
(Diğer masraflar Lehdar'a ait)

Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Yılda 2 kez 200 TL.
(En yakın benzinciye kadar)

b) Ücretli Hizmetler
Aracın çekilmesi

Ücretli Organizasyon

Aracın vinç ile kurtarılması

Ücretli Organizasyon

Yol kenarı yardım

Ücretli Organizasyon

Profesyonel sürücü hizmeti

Ücretli Organizasyon

AÇIKLAMALAR
Sigortalı Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taşınması ve/veya
kiralanması amacı ile kullanılan araçlar hariç, ağırlığı 3.500 Kg’yi geçmeyen dört tekerlekli
araçlar bu sözleşme ile teminat altına alınmıştır.
Lehtar: Sigortalı aracın sürücüsü ve para ödemeden sigortalı aracın içinde seyahat eden
(Aracın istiap haddi ile sınırlı olmak üzere) yerli ve yabancı yolcuları (otostopçular hariç).
Poliçe: Sigortayeri tarafından onaylanmış ve Assist Line’a zamanında bildirilmiş olan
Oto(Kasko/Trafik) Sigorta Poliçesi.
Olay : Assist Line’ın aracılığına yol açabilecek , aşağıda “HİZMETLER” maddesinde tanımlanan
her türlü olay.
COĞRAFİ KAPSAM
Aşağıda belirtilen Araç Yardım Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, 0 (Sıfır)
kilometreden itibaren başlar.
TEMİNAT SÜRESİ

Sigorta kapsamındaki her türlü olay, poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde
geçerli olacaktır.
ASSIST LINE’IN SORUMLULUĞU
Assist Line verdiği asistans hizmetlerinde, grev, savaş, istila, yabancı düşman hareketleri,
çatışma, iç savaş, ayaklanma, ihtilal, terörizm, askeri güç, şiddet kullanma, olağanüstü hal,
radyoaktif, Türk Telekom’dan kaynaklanan arızalar veya buna benzer mücbir sebeplerden
ortaya çıkan gecikme ya da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır. Assist Line hiç bir
durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının yerine
koyamaz.

HİZMETLER
a) Araca Çilingir Gönderilmesi
Araca ait anahtarların kaybolması veya aracın içerisinde unutulması ve yedek anahtarın
olmaması durumunda Assist Line, olay yerine bir çilingir gönderilmesini yılda 2 kez (olay) ile
sınırlı olarak organize edecek; olay başına yol ve işçilik ücretini 200 TL' ye kadar ödeyecektir.
Oluşacak diğer masrafların ücreti sigortalı tarafından hizmet birimine ödenecektir.
b) Lastik Değiştirme Hizmeti
Aracın lastiğinin patlaması halinde Assist Line aşağıda belirtilmiş olan malzemelerin (aracın
marka ve modeline göre değişebilir) sigortalı araçta bulunması halinde, yılda 2 kez (olay) ile
sınırlı olarak, olay yerine lastik değişimini gerçekleştirecek bir hizmet birimi gönderecek ve
lastiğin değiştirilmesini 200 TL' ücretle sağlayacaktır.
- Stepne
- Kriko
- Bijon anahtarı
Lastik değişimi esnasında oluşacak herhangi bir malzeme veya parça ücreti sigortalıya aittir.
c) Benzin Bitmesi
Aracın yakıtının bitmesi halinde Assist Line, sigortalı aracın en yakın benzin istasyonuna kadar
yılda 2 kez (olay) ile sınırlı olarak, 200 TL. limit dahilinde çekilmesini sağlayacaktır.

