Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:
•
•
•
•
•

Ölüm
Sürekli sakatlık
Gündelik tazminat
Tedavi masrafları
Deprem

Ölüm Teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında
ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
Sürekli Sakatlık Teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında
sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.Sürekli sakatlık teminatı, ölüm
teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.
Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.
Gündelik Tazminat
Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan
gündelik tazminat ödenir.Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor
kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.Bu tazminat, ölüm
ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025'ini geçemez.
Tedavi Masrafları Teminatı
Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi,
kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.
Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.
Ölüm hali ve sürekli sakatlık teminatları birlikte sigorta edilebilir. Gündelik tazminat veya tedavi masrafları
yalnız başına sigorta edilemez, ancak ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile birlikte verilebilir.
Sigorta teminatı kapsamına alınacak kişilerin meslek sınıfları üç gruba ayrılmıştır:
• fikren veya elle çalışanlar,
• elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar,
• devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

Birden fazla mesleğe sahip olanların sigortalarında, bunlardan en yüksek sınıfa giren mesleğe ait prim
alınır.
Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.
Sigortalının deprem sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.
Sportif faaliyetlere katılma ek sözleşme maddesi kapsamında sigortalanabilir. Bu, lisanslı olarak spor yapan
futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanmaz.

Lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanacak ferdi kaza sigortaları,
kapsamlarına göre 3 ana teminat grubuna ayrılmıştır:
1. Teminat Grubu; yalnız maç ve antrenman sürelerini,
2. Teminat Grubu; yalnız maç ve antrenman süreleri ile bunlara gidiş ' dönüş yol sürelerini,
3. Teminat Grubu;24 saatlik süreyi kapsamaktadır.

İŞ’TE Ferdi Kaza Sigortası
Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir.
Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.
Türkiye İş Bankası müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla İş'te Koruma, İş'te Özel Koruma
ve İş'te Maksimum Koruma isimli Ferdi Kaza Sigortası ürünleri hazırlanmıştır. Ürünlerde yer alan
teminatlar aşağıda belirtilmiştir.
• Ölüm
• Sürekli sakatlık
• Tedavi masrafları (İş'te Özel Koruma ve İş'te Maksimum Koruma ürünleri ile verilmektedir.)

Ayrıca, deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması ile terör sonucunda oluşabilecek zararlar da
poliçe kapsamına dahil edilmiştir.
Ölüm Teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında
ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.
Sürekli Sakatlık Teminatı
• Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene

zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.
• Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.
Tedavi Masraftan Teminatı
Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi,
kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, teminat
kapsamındadır.
İş'te Koruma
İş'te Koruma ürünü ile ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 15.000 TL limit ile teminat kapsamına alınmaktadır.
İş'te Özel Koruma
İş'te Özel Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri için verilen 25.000 TL'lik teminatın yanı sıra
2.000 TL limit ile tedavi masrafları da teminat kapsamına dahil edilmektedir. Ayrıca Anadolu Hizmet Ferdi
Kaza Ferdi Yardım paketi de üründe yer almaktadır.
İş'te Maksimum Koruma
İş'te Maksimum Koruma ürününde ölüm ve sürekli sakatlık riskleri 40.000 TL ile teminat kapsamına dahil

edilirken tedavi masrafları teminatı da 4.000 TL olarak sunulmaktadır. Bu üründe Anadolu Hizmet Ferdi
Kaza Ferdi Yardım paketine ilave olarak Anadolu Hizmet Ferdi Kaza Konut Yardım paketi de üründe yer
almaktadır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. müşterilerine yönelik farklı kapsamlarda hazırlanan İş'te Koruma, İş'te Özel Koruma
ve İş'te Maksimum Koruma paketlerimiz için size en yakın Türkiye İş Bankası şubesine başvurabilirsiniz.

BASİDAV / BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası
Grup Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi, Sigorta ettiren Basisenliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı
(Basidav) ile Sigortacı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında aşağıda yazılı esaslara göre 19.03.2009
tarihinde imzalanmış olup, 2012-2013 poliçe dönemi aşağıda yazılı esaslara göre değerlendirilecektir.
Bu sigorta Basidav üyelerinin kaza sonucu uğrayacağı aşağıda belirtilen zararları sigorta müddeti içinde
teminat altına alır;
Sigortalı : Basidav-Basisenler Yardımlaşma Vakfı Üyeleri
Ölüm Teminatı: 55.000 TL
Sürekli Sakatlık Teminatı: 55.000 TL
Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi
veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.
Grup Ferdi Kaza Sigortasının sağladığı teminat miktarları her bir sigortalı için poliçe ile temin edilen bir
kaza sonucu ölüm halinde 55.000 TL, yine poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sürekli sakatlık halinde
ise, 55.000 TL'dir. Sigortalının deprem nedeniyle uğrayacağı zararlar poliçe teminatına dahildir.
Yıllık sigorta priminin peşin olarak ödenmesi koşuluyla, mevcut teminatın, avantajlı prim seçenekleriyle
genişleterek Basidav üyelerinin eş ve çocukları, Basisen üyeleri, Basisen üyelerinin eş ve çocukları (18-70
yaş) için de alınması sağlanmıştır.
TEMİNAT NEV'İ ve TUTARLARI
KAZAEN ÖLÜM
KAZAEN SÜREKLİ SAKATLIK
KİŞİ BAŞI YILLIK PEŞİN PRİM

TERCİH 1
40.000 TL
40.000 TL
25 TL

TERCİH 2
50.000 TL
50.000 TL
35 TL

TERCİH 3
60.000 TL
60.000 TL
45 TL

TERCİH 4
70.000 TL
70.000 TL
55 TL

TERCİH 5
80.000 TL
80.000
65 TL

Not: Basidav ve Basisen üyeliklerinin sona ermesi halinde; üyenin, eş ve çocuklarının poliçeleri vade
sonuna kadar geçerli olur. Poliçe vadesi bittikten sonra yeni poliçe düzenlenmez.

Güvenli Gelecek Sigortası
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitiminin devamlılığı için güvence sağlayan yepyeni
ürünümüz "Güvenli Gelecek Sigortası" ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm veya sürekli
sakatlık hallerinde çocuğunuza, yasal varislerine veya poliçede belirtilecek lehtara aylık tazminat
ödemesi yapılmaktadır. Böylece çocuğunuz, siz yanında olamadığınızda da eğitimine ara vermeden
devam edebilir.
Ayrıca, deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması ve terör sonucu oluşabilecek haller de
teminat altındadır.

Kimler Yaptırabilir?
18-65 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuğun eğitim masrafını üstlenen tüm şahıslar "Güvenli
Gelecek Sigortası" yaptırabilir.

Paket İsmi
Güvenli Gelecek
Güvenli Gelecek / Plus
Güvenli Gelecek / Maxi
Güvenli Gelecek / Maxi
Plus
Güvenli Gelecek / Gold
Güvenli Gelecek / Gold
Plus
Güvenli Gelecek / Gold
Maxi
Güvenli Gelecek / Gold
Maxi Plus

Teminat Limitleri

Yıllık Brüt Prim
Tutarı

Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde 48 ay boyunca aylık 1.000 TL olmak üzere
toplam 48.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde defaten 10.000 TL ve 48 ay boyunca aylık
1.000 TL olmak üzere toplam58.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde 48 ay boyunca aylık 2.000 TL olmak üzere
toplam 96.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde defaten 20.000 TL ve 48 ay boyunca aylık
2.000 TL olmak üzere toplam116.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde 48 ay boyunca aylık 3.000 TL olmak üzere
toplam 144.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde defaten 30.000 TL ve 48 ay boyunca aylık
3.000 TL olmak üzere toplam 174.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde 48 ay boyunca aylık 5.000 TL olmak üzere
toplam 240.000 TL
Vefat veya Sürekli Sakatlık halinde defaten 50.000 TL ve 48 ay boyunca aylık
5.000 TL olmak üzere toplam 290.000 TL

Peşin: 100 TL
Taksitli: 105 TL
Peşin:144 TL
Taksitli:152 TL
Peşin:240 TL
Taksitli:252 TL
Peşin:300 TL
Taksitli:315 TL
Peşin:360 TL
Taksitli:379 TL
Peşin:450 TL
Taksitli:474 TL
Peşin:600 TL
Taksitli:632 TL
Peşin:750 TL
Taksitli:789 TL

YURTDIŞI EĞİTİM SİGORTASI
Bu ürün ile sağlanan teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim
amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde, Türkiye dışında Avrupa veya Türkiye
dışında tüm dünyada geçerlidir.
Yurtdışı Seyahat Sigortasında seyahat edilecek yer;
• Avrupa ülkeleri seçildiğinde Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler de dahil olmak üzere
tüm Avrupa ülkelerini,
• Dünya ülkeleri seçildiğinde Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünya (Türkiye
hariç) ülkelerini kapsamaktadır.
0850 7 24 0850 numaralı Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı'nı arayarak Yurtdışı Seyahat
Sigortası ile sunduğumuz yardım hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

ASİSTANS HİZMETLERİ

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah'a nakil

Vefat eden sigortalının nakli

LİMİTLER

Seçilen
alternatif
doğrultusunda
Maksimum
30.0 Euro
veya
50.0 Euro
(75 Euro
muafiyet ile)

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati

Sınırsız

Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması

150 Euro
Maksimum 4 gün

Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri
dönüş seyahati

Sınırsız

Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması

Sınırsız

Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması

300 Euro

Gecikmeli bagaj

100 Euro

Ceza davalarında kefalet (borç olarak)

5.000 Euro

Yurtdışında nakit avans (Borç olarak)

1.500 Euro

Acil mesajların iletilmesi

Sınırsız

Pasaport veya bilet kaybı

200 Euro

Overbooking nedeniyle gecikme

150 Euro

Aile Sigortası
Üzerine titrediğimiz aile bireylerimiz günlük yaşamlarında çok çeşitli tehlikelerle karşı karşıya
gelebilmektedirler. Çoğu kez bu tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanılmakta ve uğranılan zararın
telafisi mümkün olmamaktadır.
Anadolu Aile Sigortası Poliçesi aile üyelerinin karşılaşabileceği çeşitli risklere karşı oluşturulmuş,
geniş bir güvence paketidir. Aile Sigortası poliçesi ile verilen teminatlar;
Ferdi Kaza Teminatı
Kaza sonucu ortaya çıkabilecek, tedavi gereksinimleri, yaralı nakilleri, sürekli sakatlık ve ölüm halleri
teminat altına alınmaktadır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Teminatı
Günlük bireysel yaşam içerisinde aile büyüklerinin veya çocuklarının sebep olabilecekleri olaylar
nedeniyle, üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlar teminat altına alınmaktadır.
Kişisel Eşyalar Teminatı
Sigortalı aile bireylerinin ev dışındayken yanlarında bulundurabilecekleri kişisel eşyalar ve diğer
parayla ölçülebilir kıymetler kapkaç, yankesicilik, gasp ve benzeri olaylara karşı teminat altına
alınmaktadır.
Ayrıca, yine bu olaylar sonucu zayi olabilecek nüfus cüzdanı, ehliyet ve benzeri belgelerin yeniden
çıkartılması için yapılacak masraflar da poliçe kapsamındadır.

