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ARAÇ DEĞER KAYBI VE TİCARİ KAZANÇ KAYBIMI

NASIL TALEP
EDEBiLiRiM?
Kaybınızı talep edebilmeniz için, trafik kazasında kusur oranınız önemlidir.
Trafik kazasında %100 kusursuz iseniz Değer Kaybı’nın tamamını,
Diğer durumlarda ise kusur oranınıza göre (%75, %50, %25) kaybınızı talep edebilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI VE TİCARİ KAZANÇ KAYBIMI

NEREDEN VE NE ZAMAN

TALEP EDEBiLiRiM?
Aracınızda meydana gelen Değer Kaybını kusurlu aracın trafik sigortasından,
Ticari Kazanç Kaybını (Ticari Araçlar personel servis aracı, taksi vb.) kaza içeriğine
bağlı olarak ruhsat sahibi (şahıs veya şirket) ve araç şöföründen talep edebilirsiniz.
Araç Değer Kaybı ve Ticari KazançKaybı talep edebilmek içinkaza tarihinden itibaren

2 yıl içerisinde başvurmanız gerekmektedir.

ARAÇ DEĞER KAYBI VE TİCARİ KAZANÇ KAYBIMI

NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Araç onarım işlemleri tamamlandıktan sonra, aracınızdaki onarım işlemleri (parça değişimi,
boya vb.) belirli çarpanlara göre formüle edilerek Araç Değer Kaybı hesaplanır.
Sigorta Eksperleri tarafından hesaplanarak RESMİ bir rapor haline getirilir.
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KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
ek tablosuna göre onarım yapılan aracın değer kaybı ve kazanç kaybı hesaplanır.

TRAFİK KAZALARINDAN

TAZMiNAT TALEP ETME ŞARTLARI
NELERDiR ?
Ölümlü Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Başvuruları
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında vefat eden yakınınız için kusurlu olan aracın sahibi, sürücüsü ve trafik sigorta
poliçesinden maddi ve manevi tazminat alma hakkınız bulunmaktadır.
Yaralanmalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Başvuruları
Trafik kazası geçiren kişilerin vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucunda hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma
tazminatı adı verilmektedir. Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından talep edilebilmektedir.
Trafik kazalarının istenilmeyen tarafı, yaralanma ve ölüm ile sonuçlanmasıdır. Trafik kazalarından dolayı açılan davaların
hukuki dayanağı genel olarak haksız fiil olduğundan, kazaya sebebiyet veren kişinin kusuru oranında, kusurlu aracın trafik
sigorta poliçesinden zararın tazminini talep etmek mümkündür.
Yaralanma, geçici / kalıcı sakatlık ile sonuçlanan trafik kazalarında mağdurun, kusurlu araç sahibinden, sürücüsünden ve
sigorta şirketinden talep edebileceği maddi tazminat kalemleri;
• Hastane ve tedavi giderleri,
• Çalışma gücünün azalması ya da güç kaybından kaybından doğan zarar,
• Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
• İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumundaki giderleri,
• Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı,
Bunun yanında kaza nedeni ile kazazede ve ailesi tarafından araç sahibinden ve sürücüsünden manevi tazminat talep etme
hakkına sahiptir.
ZAMAN AŞIMI
Kaza sonucunda yaralanma var ise dava açmak için asgari zaman aşımı süresi 8 yıldır. Vefat ile sonuçlanan kazalarda ise dava
açmak için azami zaman aşımı süresi 15 yıldır.

BİZ KİMİZ VE SİZLER İÇİN

NE YAPABİLİRİZ?

DEĞER KAYBI DÜKKANI, 2010 yılından itibaren sektörde aşağıda yeralan alanlarda
hizmet vermiş olup, konusunda uzman personellerimiz tarafından işlemleriniz
en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
Trafik kazaları,
Araç Değer Kaybı
Ticari Kazanç Kaybı
Yaralanmalı Trafik Kazaları Davaları
Ölümlü Trafik Kazaları Davaları
Araç kiralama ve filo şirketleri davaları,
Rent a car davaları,
İş gücü kaybı
Hırsızlık sigortası,
Eşdeğer parça – yedek parça,
Tamir süresi,
Servis onarım hizmetleri,
Pert araç bedeli,
Poliçe teminatları,
Güvence hesabı,
Trafik ve kasko sigortası kapsamı,
Motorsiklet kazaları, iş gücü kaybı,
Ölüm ve maluliyet tazminatları,
Tramer raporu itiraz,
Ayıplı araç satış dava
Otomobil alım-satım davaları
Yabancı plakalı araçlarla
yapılan trafik kazaları
Yabancı plakalı araçların sebep olduğu
hasarlara ilişkin değer kayıpları
Yabancı plakalı araçların sebep olduğu
ikame araç ve kazanç kaybı tazminatı
Yeşil kart uygulaması ve Türkiye Motorlu
Taşıtlar Bürosu ile ilgili diğer davaları

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZDE
NE YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR?
Konusuna göre Değer Kaybı, Kazanç Kaybı vb. T.C. numarası, Tüzel kişilik ise Vergi Numarası,
Araç Plakası ve Ruhsat Fotokopisi sizlere yardımcı olmamız için yeterli olacaktır.
Ayrıca hukuki süreç gerektiren konularda tarafınızdan vekalet istenilmektedir.
Araçlarınız ile ilgili işlemlerle kısıtlı vekalet vermeniz mümkündür.
Başvurularımız sonuçlanana kadar ücret ve masraf talep etmiyoruz.
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