
Ek:5 
+destek Asistans Hizmeti İçeriği 

A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 

2) Kitap bilgileri ve telefonla ürün siparişi, 

3) Kaset ve CD ile ilgili telefonla bilgi alma ve ürün siparişi, 

4) VCD, DVD bilgileri ve telefonla ürün siparişi, 

5) İstanbul’da yer alan tiyatro, opera, konser, bale, festival vb. sanat etkinlikleri, futbol karşılaşmaları, 

uçak ve otobüs seyahatleri ile ilgili telefonla bilgi alma, bilet bulunamaması ve öngörülen süreden 

daha geç yapılan istekler dışında rezervasyon ve bilet siparişi, 

Bilet haricindeki ürünler için tüm Türkiye’ye (bilet teslimatları sadece İstanbul için geçerlidir) İstanbul 

için 48 saat, İstanbul dışındaki iller için (adrese kargo hizmetinin verilebildiği iller) 72 saat içinde özel 

kurye ya da kargo ile adrese teslimat hizmetlerini alma olanağı sağlanacaktır.   

Business Card Hizmetleri: 

Business Card Danışma Servisi: 

+destek yurt dışındaki veya yurt dışına çıkacak olan kart sahibine bağlı bulunduğu meslek grubuyla 

ilgili aşağıdaki hizmetleri verir: 

 Sekreter ve iş servisleri, konferans olanakları, toplantı merkezleri,  

 Tercüman servisleri,  

 Kiralık mobil telefon şirketleri,  

 Fuar, konferans merkezleri ve ticaret odaları ile ilgili bilgiler,  

 Limuzin ve şoför servisleri,  

 B) ACİL ASİST HİZMETLERİ 

I) KONUT YARDIM HİZMETLERİ 

1. Bilgi Hattı 

Kart Sahibi acil hizmet gerekliliği dışında kalan durumlarda +destek’i aramak suretiyle aşağıdaki iş 

kollarında ve asistanlık ile bağlantılı hizmet veren tüm birimlerin telefon numaraları ve adres 



bilgilerini öğrenebilecektir: 

Ambulans Şirketleri - Çilingir 

Hastane ve Doktorlar - Camcı 

Nöbetçi Eczaneler - Su Tesisatçıları 

Seyahat Acentaları - Elektrik Tesisatçıları 

Araba Kiralama Şirketleri - Marangoz İşleri 

Hava Yolu Şirketleri - Boya İşleri 

Havaalanları, Denizyolları - İnşaat İşleri 

Otel ve Konaklama Tesisleri - Uydu Anten Servisleri 

Restoranlar ve Kafeler - Beyaz / Elektrikli Eşya Servisleri 

Eğlence ve Show Merkezleri - Halı ve Döşemecilik Kumaşçı 

Müzeler ve Kültür Merkezleri - Evden Eve Nakil Şirketleri 

Elçilik ve Konsolosluklar - Diğer İş Kolları... 

Bu hizmetlerden yararlanılması halinde, oluşacak masrafların tamamı Kart Sahibi tarafından ilgili 

işkoluna yapılacaktır. +destek bu tür hizmetlerin verilmesi için, yalnızca Kart Sahibi ile işkolunu 

buluşturacak, hizmetin ifası veya yanlış ifasından dolayı ortaya çıkacak olan hasar veya zarardan hiç 

bir şekilde sorumlu olmayacaktır.   

2. Su Tesisatı Hizmeti 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konutun temiz su tesisatındaki kırılma/patlama nedeniyle acil tamir 

gerektiren durumlarda +destek, bir tesisatçıyı ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve 

işçilik masraflarını her bir olay başına azami 50.-USD’a kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus 

olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi 

tarafından direkt ödenecektir. 

Konut içindeki sıhhi tesisat, musluk ve diğer donanıma bağlı olmayan her türlü elemanın tamiri; 

tesisat hasar veya kırılmasından kaynaklansa dahi her türlü ıslanma, kaçak, sızıntı ve benzerinden 

dolayı meydana gelen hasarın tazmin ve tamiri; sıhhi tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz 

eşya, ısıtıcılar, filtrelerin tamir veya değişimi, sıhhi tesisat malzemesinin tamirinden doğan veya 

değişiminden doğan malzeme masrafları; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs 



konutlarına ait tesisat veya diğer donanım konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar 

nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri; kanalizasyon/pis su tesisatlarının tıkanması veya tamiri 

kapsam dışıdır. 

3. Elektrik Tesisatı Hizmeti 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konutun dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik 

anahtarlarına kadar) bir hata veya bir hasar nedeniyle elektrik kesilmesi durumunda, +destek bir 

elektrikçiyi ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına 

azami 50.-USD’a kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan 

masraflar, önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi tarafından direkt ödenecektir. 

Konut içindeki elektrik tesisatından yararlanılmasını sağlayan her türlü elemanların (lamba, duy, 

floresan, priz, elektrik düğmesi) tamiri; tesisat hasarından kaynaklansa dahi her türlü elektrikli ev aleti 

hasarının tazmin ve tamiri; tesisata bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, beyaz eşya, ısıtıcılar, 

havalandırma tesisatı ve benzerinin tamiri veya voltaj alçalıp yükselmesinden doğan zararlarının 

tamiri; konutun bulunduğu bina genelinde ve üçüncü şahıs konutlarına ait tesisat veya diğer donanım 

konut içinden geçse dahi tesisatın tamiri ve bu hasar nedeniyle oluşan hasarın tazmin ve tamiri 

kapsam dışıdır. 

4. Çilingir Hizmeti 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konut anahtarının kaybedilmesi, unutulması, kazaen veya hırsızlık 

neticesinde hasarı gibi durumlarda konuta girilebilmesi için +destek bir çilingiri Kart Sahibinin 

ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 50.-

USD’a kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti aşan masraflar, 

önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi tarafından direkt ödenecektir. 

Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır. 

5. Cam İşleri Hizmeti 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konutun dış yüzey camlarının herhangi bir sebeple kırılması durumunda 

+destek bir camcıyı ikametgah adresine yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay 



başına azami 50.-USD’a kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere üstlenir. Bu limiti 

aşan masraflar, önceden onaylanması durumunda Kart Sahibi tarafından direkt ödenecektir. 

6. Otelde Konaklama 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konutta yangın veya dahili su basması sonucunda ikamet etmeyi 

engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda ING Bonus Sahiplerinin azami 4 yıldızlı bir 

otelde (+destek tarafından belirlenen), oda/kahvaltı (ekstralar Kart Sahibine aittir) kalışını kişi başına 

azami 2 gece olmak üzere üstlenir. Seçilecek Otel 4 Yıldızlı (yok ise 3 Yıldızlı) ve en fazla 50 Km 

uzaklıkta olacaktır.  

Bu hizmet, +destek Konut Servis Görevlileri tarafından Konutun ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde 

olmasına istinaden tutulan rapor ve fotoğraflar sonucunda verilecektir. 

7. Konutun Korunması ve Gözetimi 

Kart Sahibinin ikamet ettiği konutta yangın veya dahili su basması sonucunda ikamet etmeyi 

engelleyecek düzeyde hasar meydana gelmesi durumunda +destek konutun hırsızlıktan korunması 

için azami 48 saatle sınırlı olmak üzere koruma görevlisi veya gece bekçisi temin eder ve masraflarını 

öder.   

Bu hizmet, +destek Konut Servis Görevlileri tarafından Konutun ikamet etmeyi engelleyecek düzeyde 

olmasına istinaden tutulan rapor ve fotoğraflar sonucunda verilecektir. 

8. Daimi İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş  

a- Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda : Kart Sahibinin daimi ikamet ettiği konutun 

yangın veya hırsızlık neticesinde ağır hasar görmesi nedeniyle daimi ikametgahına acil dönmesi 

gerektiğinde, ING Bonus Sahibinin ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla geri dönebilmesi üzere (varsa 

mevcut biletini de kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize eder. 

Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi 

+destek’e ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi). 

b- Yakının Vefatı Durumunda : Kart Sahibinin, ikametgahındaki akrabasının vefatı nedeniyle daimi 

ikametgahına acil dönmesi gerekiyor ise, ING Bonus Sahibinin ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla geri 

dönebilmesi üzere (var ise mevcut biletini de kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize 



eder. 

Geri dönüş sonrasında Yakının vefatı resmi bir evrak ile belgelendirilmelidir. 

9. Pet Line 

Kart Sahibinin evcil hayvanıyla ilgili acil olan veya olmayan sorunlarında +destek’e başvurması halinde 

+destek, kart sahibini anlaşmalı veteriner ile görüştürerek gerekli yardımın alınmasını sağlayacaktır. 

Veterinerin evcil hayvanı görmesi gerektiği durumlarda, kart sahibinin yapmış olduğu tüm veteriner 

harcamaları kart sahibinin kendi sorumluluğundadır. Ancak organizasyonel anlamda +destek, kart 

sahibine her türlü desteği sağlayacaktır. 

II) ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 

1. Araç Bilgi Hattı 

+destek Araç Acil Yardım Bölümü tarafından, 24/24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel 

çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkınde bilgi ve telefon 

numarası verilir. İstenir ise karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra, +destek ile anlaşmalı firmalar ile 

iletişim kurularak Kart Sahibinin ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır. 

2. Çekme 

Kaza, hırsızlık ve yanma sonucu aracın hareketsiz kalması durumunda, +destek, Kart Sahibinin adına 

kayıtlı aracını aynı il sınırları içerisinde istenilen servise ücretsiz, aynı il sınırları içerisinde yetkili servis 

yoksa il sınırları dışında en yakın yetkili servise çekecek ve ücretini US$ 150 limit dahilinde 

ödeyecektir. Mekanik ve Elektrik arızalarında araç, otomatikman aynı il sınırları içerisinde en yakın 

yetkili   servise yukarıdaki limit dahilinde çekilir (İstanbul için Avrupa ve Anadolu yakaları iki ayrı il 

olarak kabul edilir). 

Mekanik ve elektrik arızaları durumunda yalnız araca yönelik hizmetler verilir ve 10 yaşın üzerindeki 

araçlar hariç tutulur. Yol kenarındaki tamiratlarda yalnız 50 Km. yol servis ücreti ve 1 saate kadar 

servis işçilik bedeli ödenir, parça bedelleri teminat dışıdır. 

Kapsam dışındaki durumlarda, istenir ise, karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra anlaşmalı 

fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile tele konferans yöntemi ile kontak kurulur ve Kart Sahibinin bedellerini 

kendisinin ödemesi koşulu ile hizmet verilir. 



3. Vinçle Kurtarma 

+destek, aracın yolun dışına taşarak çekiciye ilaveten vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda vinç 

ile kurtarılacak aracın, +destek, aynı il sınırları içerisindeki ilgili yetkili servise çekilmesi için gerekli 

organizasyonu yapacak ve US$ 250 limit dahilinde ödeyecektir. 

Aracın yükünden dolayı çekilmesine veya kurtarılmasına engel bir durum var ise, yükün 

boşaltılmasından +destek sorumlu değildir. 

4. Aracın Tamirat Sonrasında Teslim Alınması ve Profesyonel Sürücü 

a) +destek, şehir dışında yapılan kazalarda, Kart Sahibinin +destek tarafından çekilen aracının onarımı 

sonrasında, Kart Sahibinin belirleyeceği bir kişiyi veya bir görevlisinin aracı geri getirmesi için, ulaşım 

vasıtası ayarlayacak ve bunu ödeyecektir. Bu ulaşım olanakları arasındaki seçim aşağıda belirtilen 

şartlar ve imkanlar doğrultusunda +destek tarafından belirlenecektir : 

Otobüs Bileti : Kart Sahibi adına 1 adet dönüş bileti. 

Uçak Bileti : 500 km’yi aşan mesafeler için 1 adet ekonomi sınıfı uçak bileti. 

b) Kart Sahibinin kendisi ve araçta bulunan yolcular, tıbbi nedenlerden ötürü aracı kullanabilecek 

durumda değil ise, +destek aracı Kart Sahibinin ikametgah adresine götürmek üzere profesyonel bir 

sürücü temin eder. 

5. Kart Sahibinin Otel Masraflarının Karşılanması 

+destek, şehir dışında yapılan kaza sonucunda aracına çekici hizmetini verdiği Kart Sahibinin, aracın 

bir (1) iş gününü aşan onarımın tamamlanmasını bekler iken, konaklama masraflarını, oda/kahvaltı 

(ekstralar Kart Sahibine aittir) olmak üzere azami 4* Otelde azami birbirini izleyen 2 gece olmak 

kaydıyla karşılar. Bir (1) iş gününü aşan günden sonraki Otel masrafları karşılanacaktır, ancak ilk gece 

organizasyonu +destek tarafından yapılacaktır. 

Aracın çekildiği bölgede 4 yıldızlı Otel yok veya 4 Yıldızlık Otellerde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir 

Otel temin edilecektir. Otel +destek tarafından belirlenir. 

6.Kart Sahibinin Seyahatinin Tamamlanması 

+destek, şehir dışında yapılan kazalarda, teminat altındaki aracın bir (1) iş günününden fazla 

hareketsiz kalması durumunda, aracına çekici hizmetini verdiği Kart Sahibinin ve aynı araçta seyahat 



eden kişilerin ikametgahlarına geri dönmesi veya seyahatlerini tamamlaması için ulaşım vasıtası 

ayarlayacak ve bunu ödeyecektir. Bu ulaşım olanakları arasındaki seçim aşağıda belirtilen şartlar ve 

imkanlar doğrultusunda +destek tarafından belirlenecektir : 

a- Otobüs Bileti : Kart Sahibi ve ayı araçta seyahat eden kişiler için. 

b- Uçak Bileti : 500 km’yi aşan mesafeler için ekonomi sınıfı uçak bileti. 

c- Kiralık Araç : Kart Sahibinin seyahatini tamamlamasını sağlamak amacı ile,1 gün için Konaklama 

hizmetinden yararlanmayanlara  +destek ‘ın onayıyla Kiralık Araç verilir : 

Şehir dışında yapılan kazalarda, Konaklama-Kart Sahibinin Seyahatini Tamamlaması Hizmetlerinden 

sadece biri verilir. 

III) TIBBİ YARDIM HİZMETLERİ 

** Tıbbi bilgi ve danışmanlık ve Tıbbi nedenlerle nakil hizmetleri, emekli maaşı ödemelerini 

INGBank’tan alan ve ATM kartının ilk 6 numarası 490808 olarak bildirilen müşterilere de 

sağlanacaktır. 

1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık 

Kart Sahibinin karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak +destek 

Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, 

eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık 

problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç 

önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, +destek Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar 

sağlanır. 

 

2. Tıbbi Nedenlerle Nakil  

Kart Sahibi acil tıbbi nedenlerden dolayı Bedensel Zarar/Yaralanmaya maruz kaldığında +destek 

aşağıdakileri organize edecek ve Kara Ambulansı bedelini ödeyecektir : 

Hastaneye Nakil 

Kart Sahibinin  ani hastalığı veya yaralanması durumunda, +destek sigortalıyı refakatçi doktor ile tıbbi 

durumuna en uygun nakil aracıyla (kara/hava ambulansı), en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna 

ulaşımını sağlayacaktır.  



Bir Hastaneden Diğerine Nakil 

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi 

ekip yoksa +destek, kart sahibinin tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna 

naklini sağlamakla yükümlüdür. 

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak 

tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden 

doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 

Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil 

Tedavinin bitiminde, kart sahibinin +destek ‘in belirleyeceği bir araçla, daimi ikametgah iline ya da 

ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, doğrudan nakli 

sağlanır. 

+destek Medikal Ekibi, kart sahibinin sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup 

olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa 

uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b) tedavi eden doktorun yazılı 

raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. 

Kara Ambulansı dışındaki tüm tıbbi nakillerin bedeli Kart Sahibine aittir, Hava Ambulansı ve Sedyeli 

Uçuş için gerekli tüm düzenlemeler +destek Medikal Ekibi tarafından organize edilir, Kart Sahibi 

tarafından ödenir. 

 

3. Gerekli İlaçların Sevki 

Kart Sahibini şehir dışındaki seyahatleri esnasında, (tıbbi gerekliliği +destek Medikal Ekibi tarafından 

onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, ilaç bedeli Kart Sahibi tarafından 

karşılanır. Nakliye ücreti 5 Kg. Limitine kadar +destek tarafından ödenir. 

 

4. Refakatçi Nakli 

Kart Sahibinin, 7 günden fazla daimi ikamet ettiği şehirin dışındaki bir hastanede kalması durumunda, 

bildireceği bir yakınının hastaya refakat edebilmesi için ulaşım gideri  +destek tarafından organize 

edilir ve karşılanır. 



Yurt dışı için gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti; yurt içi için gidiş-dönüş otobüs bileti veya 500 

km’yi aşan mesafeler için gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti sağlanır. 

5. Refakatçinin  Konaklama  Giderleri 

+destek, Kart Sahibinin daimi ikamet ettiği şehirin dışındaki bir hastanede 7 günden fazla kalmasının 

gerektiği durumlarda, bir yakın akrabasının konaklama masrafları oda/kahvaltı olmak üzere azami 4* 

Otelde veya refakat edilen hastanede azami birbirini izleyen 7 gece olmak kaydıyla konaklama 

masrafını öder.  

Refakatçiye, Hastanenin bulunduğu bölgede 4 yıldızlı Otel yok veya 4 Yıldızlık Otellerde yer müsait 

değil ise, 3 yıldızlı bir Otel temin edilecektir. Otel +destek tarafından belirlenir. 

 

6. Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama  

Kart Sahibinin yurt dışında hastanede yatışını takiben, tedavi eden doktoru ile +destek tıbbi ekibinin 

gerekli görmesi durumunda; Kart Sahibinin konaklama masrafları oda/kahvaltı (ekstralar Kart 

Sahibine aittir) olmak üzere azami 4* Otelde 5 gün süreyle karşılanır. 

Bu hizmet ek olarak yurt dışında taburcu olunan günde, Türkiye’ye geri dönüş için uçak bulunmaması 

durumunda da, ilk uçak gününe (azami 5 gün) kadar verilir. 

 

7. Kart Sahibinin Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli 

Kart Sahibinin daimi ikamet ettiği şehirin dışında seyahatte iken vefatı durumunda; +destek, 

cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası 

tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye’deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze 

töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır. 

 

8. Kart Sahibi Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi  

Kart Sahibi yurt dışında seyahatte iken; Türkiye’deki bir yakınının bedeni zarar veya hastalığı 

durumunda yakınının sağlık durumu, +destek tıbbi ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki 

değişiklikler düzenli olarak Kart Sahibine bildirilir. 

 



9. Acil Mesajların İletilmesi 

+destek, kendi müdahale ettiği asistans vakalarında, talep edilir ise Kart Sahibinin arkadaşları, iş 

çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar. 

IV) SEYAHAT YARDIM HİZMETLERİ 

1. Pre-Travel Service 

Kart Sahibine vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, 

hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir. 

 

2. Seyahat Dökümanlarının Kaybı 

Kaybolan veya çalınan Kredi Kartları, kimlikler veya seyahat dökümanlarının bulunması veya ikamesi 

için, yerel otorite ve kurumlarda izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilir. 

 

3. Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması 

Taşıyıcının IATA üyesi olduğu durumda, tarifeli seferin nihai varış yerinde, Kart Sahibinin ilgili 

Havayolu tarafından check-in yapılmış bagajının kaybı veya yanlış yere yollanmış olması durumunda, 

+destek ilgili birimlerle temasa geçer ve bulunması halinde bagajı Kart Sahibinin o anda kalmakta 

olduğu ülke dahilindeki adresine ulaştırır. 

4. Bagaj Kaybı veya Hasarı 

IATA üyesi taşıyıcıların uçuşları sırasında meydana gelen bagaj kaybı veya hasarı durumunda, 

taşıyıcının karşıladığı tazminat miktarını aşan hasar olması durumunda, ilave tazminat miktarını 

+destek azami 400.-USD’a kadar öder. Mücevherler, inci, kıymetli ziynet eşyası, kürk, saat, fotoğraf 

makinası, fotoğraf cihaz ve malzemeleri, radyo, kaset, videokamera, video, teleskop, dürbün, 

taşınabilir kompüterler ve benzeri gibi değerli kalemlerle ilgili olarak 400.-USD'ın azami %15'ine kadar 

ödeme yapılır. Nakit para, makbuzlar, seyahat çekleri, pul, koleksiyonlar karşılanmaz. Kart Sahibi 

taşıyıcı şirkete tazminat başvurusunu, aldığı tazminat miktarını gösterir belgeyi ve uçuş biletini 

+destek ibraz etmek zorundadır. 



5. Kırılan/Kaybolan/Çalınan Gözlük Veya Protezlerin İkamesi 

Kırılan, kaybolan veya çalınan gözlük, lens, protez ve benzerlerinin ikame edilmesi veya Türkiye’den 

yollanması +destek tarafından sağlanır. Gözlük, lens, protez v.b. masrafları Kart Sahibi tarafından 

karşılanır ya da +destek Istanbul Bürosuna bırakılması şartıyla ikame gözlük, lens, protez v.b., Kart 

Sahibinin bulunduğu ülkedeki adresine ulaştırılır. Nakliye masrafları +destek tarafından ödenir. 

 

6. Kart Sahibinin Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi 

Kart Sahibinin Türkiye’deki bir yakının Bedeni Zarar veya Hastalığı durumunda, yakınının sağlık 

durumu +destek Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler yolculukta bulunan 

Kart Sahibine bildirilir. 

 

7. Acil Durumlarda Avans Ödeme 

Kart Sahibinin acilen hastaneye yatırılması durumunda veya Kartın kaybedilme, çalınma sebebiyle 

kullanılamadığı durumlarda ING Bonus Sahibi namına, 1.000 USD’a kadar olan acil masrafları ilgili 

kurum(lar)a Kart Sahibi adına garanti eder veya avans olarak öder. 

 

Avans ödemesi, 15 iş günü içerisinde Kart Sahibi tarafından geri ödenmelidir. Aksi takdirde + destek, 

avans bedelini ING Bank'a rücu hakkına sahiptir.  

 

8. Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş 

(Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda) 

Kart Sahibinin daimi ikamet ettiği konutun yangın veya dahili su basması nedeni ile ağır hasar görmesi 

durumunda, ülkeye acil dönmesi gerektiğinde, ING Bonus Sahibinin Türkiye'ye ekonomi sınıfı tarifeli 

bir uçuşla geri dönebilmesi üzere (varsa mevcut biletini de kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve 

uçuşu organize eder. 

Bu teminat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında 

mümkündür. 



Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi 

+destek ‘eibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi). 

 

9. Avukat / Danışman Giderleri 

Kart Sahibi özel hayatında (herhangi motorlu taşıt kullanılması, mülkiyeti veya muhafazası sırasında 

meydana gelen kazalar dışında) bir kaza neticesinde oluşan hukuki durumlarda : 

a) Bulunduğu ülkenin Medeni Kanunlarına göre yasal hakları   konusunda bilgi verilmesi için 

b) Kaza sonucunda oluşan ve Kart Sahibinin şahsi yaralanması veya kişisel eşyalarına 300 USD’ın 

üzerinde verilen zararlar için üçüncü şahıslara açılan tazminat davalarının yürütülmesi için,  

+destek, Kart Sahibine bir hukuki danışman / avukat sağlar.  

Bahsi geçen konularda, +destek tarafından atanan avukat yasalar çerçevesinde Sigortalıya yardımcı 

olacaktır. +destek, avukatı atamış olmasından dolayı sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

2.000 USD’a kadar olan hukuki masraflar +destek tarafından karşılanır. 

 

10. Kefalet İçin Avans Ödeme 

+destek, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin 

ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen 2.000 USD’a kadar mali kefalet ücretini, 

yetkili mercilere yatıracaktır. 

Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Asistans firmasına 

ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. 

Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya +destek tarafından verilmiş bir kredi olarak 

değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde 

beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal +destek’e geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin 

Sigortalıyı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde 

Sigortalı kendisine ödenen avansı +destek ‘e geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı 

kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde +destek ‘e geri 

ödemekle yükümlüdür. 

Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz. Cezalar ve 

Sigortalının üçüncü şahıslara ödemekle yükümlü olduğu kişisel tazminatlar kapsam dışıdır. 



BÖLÜM III - GENEL İSTİSNALAR 

1) Kart Sahibinin, +destek İstanbul Ofisinin ön izni olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği 

masrafları geri alma hakkı olmayacaktır. 

2 ) Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar kapsam dışıdır : 

a) Savaş, istila, yabancı düşman harekatı, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, isyan, 

ayaklanma, terörist-askeri-inzibati güçler, halk hareketleri. 

b) Kasten kendini yaralama veya Kart Sahibinin bir suça iştiraki. 

c) Kart Sahibinin her türlü araba yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştirak ettiği sırada 

oluşan hasarlar. 

d) Kart Sahibinin meşru müdafa hariç herhangi bir kavga / dövüşe karışması nedeniyle hasar. 

e) Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle 

hasar. 

f) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen ionizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya 

herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif,  zehirleyici ve diğer tehlikeli 

özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı hasar. 

g) Alkol zehirlenmesi veya (ehliyetli bir hekimin talimatı ve reçetesi doğrultusunda tedavi amacıyla 

alınanlar hariç) ilaç / uyuşturucu zehirlenmesinin etkisi altında iken ya da bu etkiden ileri gelen tam 

veya kısmi iş görememezlik durumu nedeniyle hasar. 

h) İntihar ya da teşebbüsü sonucunda ölüm, yaralanma veya hastalık.   

i) Kart Sahibinin SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ aktiviteleri veya adlarına bilet alınan/rezervasyon 

yapılan hizmetler mesai saatleri dahilinde (09.00-18.00) yapılacaktır, diğer zamanlarda yapılan 

aramalarda Kart Sahibine mesai saatleri dahilinde geri dönüleceği bilgisi verilecektir. Ancak 

rezervasyon imkanlarında kısıtlılık durumlarında veya gösteri, otel, restoran ve benzer aktivitelerde 

subjektif olan kişisel tatminin yüzde yüz olacağı konusunda garanti vermek mümkün değildir. 

j) HİZMETLER’de yapılan tüm masraflar ve Kart Sahibi adına ödenen bedeller, Kart Sahibinin önceden 

onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. 

Akıl hastalığı ya da kişilik kaybı. 

Aksi belirtilmedikçe doğal felaketler, deprem, yangın, nüklüer tehlike, volkanik patlama, veya her 



türlü çevresel kaza 

Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları. 

Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, 

“Check-in” işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve hava yolu tarifeli uçuş 

yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları,  

Hava yolu dışında kara veya deniz yolu ile yapılacak yolculuklarda meydana gelen bagaj kaybı ve 

hasarları,  

Araç sürücüsünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması. 

10 yaşın üzerindeki araçlarda arıza durumuna bağlı verilen araç ve kişisel asistans hizmetleri kapsam 

dışı olup sadece organizasyon hizmeti verilir. 

Kış aylarında gerçekleşen yakıt donmalarında  kapsam dışında olacaktır.  

Kış şartlarında kaza durumu olmadığı halde zincir takılmadığından veya kar lastiği bulunmadığından 

yola devam edemeyen veya bulundukları otoparktan çıkamayan araçlar için çekme –kurtarma 

talepleri,  

Aracın taşıma kapasitesine ve kurallara uygun olarak yüklememesi ve kullanılmaması, 

BÖLÜM IV -  KART SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A) GENEL PROSEDÜR 

Acil bir durumda Kart Sahibi +destek ‘in İstanbul Ofisini 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan 0 

216 524 36 67 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar : 

Adını ve Soyadını, Kart Bilgilerini, 

Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, 

Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir 

B) TIBBİ NAKİL 

Eğer Kart Sahibi Tıbbi Nakil  için başvuruyorsa şunları temin etmelidir : 

i) +destek ‘in bir an önce devreye girebilmesi için, kendisi ya da yükümlü olduğu kişinin : 

Kaldırıldığı hastanenin adı, adresi ve telefon numarası. 

Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adres ve telefon numarası. 



ii) +destek ‘in Medikal Ekibi veya temsilcileri Kart Sahibinin durumunu tesbit edebilmek için onun 

yanına serbestçe girebileceklerdir. Şayet bu yükümlülük yerine getirilmezse ve haklı bir itiraz olması 

hariç, Kart Sahibi tıbbi yardıma hak kazanmayacaktır.  

iii) Herhalükarda +destek Medikal Ekibi tedaviyi üstlenen doktor ile mutabık kalarak nakil tarih ve 

aracını  tayin edecektir. 

iv) Hastanede yatmayı gerektiren bedeni zarar/yaralanma durumunda Kart Sahibi veya onun adına 

hareket eden kişi olayın vuku tarihinden itibaren 120 saat içinde +destek ‘i haberdar edecektir. Bu 

haberin verilmemesi halinde, +destek ortaya çıkacak masrafları Kart Sahibine ödememe hakkına 

sahip olacaktır.   

C) GENEL HÜKÜMLER 

i) Sınırlama 

Bir hasar sonucunda oluşan Asistans Talebi ortaya çıktığında, Kart Sahibi bu hasarı sınırlamak ya da 

durdurmak için çaba sarfetmek durumundadır. Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Kart Sahibi 

adına ödenen bedeller, Kart Sahibinin önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. 

Onay verilmeyen bedellerde, ING Bonus Sahibinin talebi üzerine vakada asistanslık hizmetleri limitleri 

oranında gerçekleştirecektir. 

ii) İstirdat (Geri  Alım) 

Kart Sahibi +destek ‘in ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için +destek ‘in her türlü 

belgeyi sağlayacak ve formaliteleri yerine getirecektir. 

+destek telefon numarası : 0 212 328 28 28 

 

Teminat tutarları ve koşullar hakkında detaylı bilgiye  Özel Bankacılık Hattı (0212 317 07 77) veya 
www.ingbank.com.tr üzerinden ulaşılabilir. 
 

 

http://www.ingbank.com.tr/

