
Kobi Kart Koruma Planı, CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve IŞIK SİGORTA A.Ş. 
işbirliği ile sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi ve başvuru için 444 1 277 Kobi Kart Koruma Planı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Kobi Kart Koruma Planı ile
hem şirket hem de şahsi kartlarınız
güvende!

Kullanım Kılavuzu
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Kobi Kart Koruma Planı’nın Sunduğu
Asistans Hizmetleri
  

Kobi Kart Koruma Planı’nın Sağladıkları:

İletişim Merkezi
7 gün 24 saat hizmetinizde

444 1 277
Bize Ulaşın

Acil Elektrik İşleri            Acil Su Tesisatı            Acil Çilingir

Bir poliçe dönemi içerisinde:

Yılda bir kez, 500 TL’ye kadar çanta, cüzdan yenileme teminatı,
500 TL’ye kadar pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı yenileme teminatı,
200 TL’ye kadar kayıp bagaj ulaştırma teminatı,
200 TL’ye kadar Kayıp-Çalıntı nakit teminatı,
100 TL’ye kadar Kayıp-Çalıntı bildirimleri için iletişim teminatı,
100 TL’ye kadar kayıp anahtar ve kilit değişimi teminatı.

Kayıp-Çalıntı durumunda olay başına:

2.000 TL’ye kadar  seyahat bileti avansı,
2.000 TL’ye kadar otel faturası avansı,
1.000 TL’ye kadar acil nakit avansı.

Gasp-Kapkaç durumunda olay başına: 

500 TL’ye kadar cep telefonu yenileme ve hattın izinsiz kullanımına 
karşı teminat,
500 TL’ye kadar değerli ziynet-takı teminatı,
2.000 TL’ye kadar hukuki danışmanlık ve hukuki 
masraf teminatı.

Dünyanın her yerinden, tek bir numara ile ücretsiz 
Kayıp-Çalıntı bildirimi
Kayıp-Çalıntı durumunda ihbar öncesi dönem için olay 
başına 5.000 TL teminat

KOBİ KART
KORUMA

PLANI



Her Şeyin Düşünüldüğü 
Bir Koruma Hizmeti

Kobi Kart Koruma Planı, size ve çalışanlarınıza ait, hem 
şahsi hem de ticari kartları, çalınma ve kaybolma 
durumlarına karşı teminat altına almakla kalmıyor, 
limitsiz ve ücretsiz asistans hizmetleriyle de hayatınızı 
kesintisiz devam ettirebileceğiniz bir güvence sunuyor.

Aynı şirketten maksimum 5 kişiyi güvence altına alan Kobi Kart Koruma Planı sayesinde, kayıp / çalıntı
durumunda tek yapmanız gereken 7 gün 24 saat, dünyanın her yerinden arayabileceğiniz 444 1 277         
numaralı iletişim merkezimizden bize ulaşmak.    

Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanabilmek için:

Bagaj etiketlerinizi mutlaka 
yapıştırın!
Seyahatleriniz sırasında kaybolan bagajınızın, bulan kişiler ya da 
kurumlar tarafından size ait olduğunun tespit edilebilmesi ve bizim 
aracılığımızla tarafınıza ulaştırılabilmesi için poliçe numaranızın ve 
iletişim merkezi bilgilerimizin bulunduğu bagaj etiketlerini 
bavullarınıza yapıştırın. 

Tüm kartlarınızı sistemimize
kaydettirin!
Kartlarınızın kaybolması veya çalınması durumunda şirketiniz 
adına ilgili kurumları daha çabuk bilgilendirebilmemiz için bir an 
önce 444 1 277  numaralı iletişim merkezimizi arayarak, tüm kart ve 
değerli bilgilerinizi sistemimize kaydettirin.

Kaybolan anahtarlığınızın bulunması durumunda bizim 
aracılığımızla tarafınıza ulaştırılabilmesi için üzerinde poliçe 
numaranızın ve iletişim merkezi bilgilerimizin bulunduğu 
anahtarlık kartınızı anahtarlıklarınıza takın.

Anahtarlık kartlarınızı mutlaka 
anahtarlıklarınıza takın!
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Poliçe
Numarası:

Sahibine ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki numarayı arayınız.
If found please call the telephone number below.

KOBİ KART
KORUMA

PLANI

Yurt içinden
Yurt dışından (+90 212) 444 1 277

TF
K 

05
 - 

18
.0

4.
20

13

Sahibine ulaşabilmemiz için 
lütfen aşağıdaki numarayı arayınız. 

If found please call the telephone
number below.

Yurt içinden
Yurt dışından (+90 212) 444 1 277


