
 

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 sakattık 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 teminatları 

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. Ferdi 

kaza sigortasında deprem ek teminatlarının verilmesi esastır. 

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. 

 
 
Yurtdışı Eğitim Sigortası 

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. 

 

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 Sigortası 

Kaza sonucu ortaya çıkabilecek, tedavi gereksinimleri, yaralı nakilleri, sürekli sakatlık ve ölüm halleri 

teminat altına alınır. 

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası 

Günlük bireysel yaşam içerisinde aile büyüklerinin veya çocuklarının sebep olabilecekleri olaylar 

nedeniyle, diğer kişilerin uğrayabileceği zararlar teminat altınır. 

Kişisel Eşyalar Sigortası 

İlk kez Anadolu Sigorta'da Günlük hayatta karşılaşılacak çeşitli risklere karşı teminat sağlayan Aile 

Sigortası, artık; Kapkaççılık, Yankesicilik, Gasp ve benzeri olaylara karşı da teminat verecek şekilde 

yenilendi. 

Kapkaççılığa Karşı Sigorta! Böylece, sigortalı aile bireylerinin evlerinde değilken yanlarında 

bulundurabilecekleri kişisel eşyalar ve diğer parayla ölçülebilir kıymetler, bu tür olaylara karşı 

güvence altına alındı. 

Ayrıca, yine bu olaylar sonucu zayi olabilecek nüfus cüzdanı, ehliyet ve benzeri belgelerin yeniden 

çıkartılması için yapılacak masraflar da poliçe kapsamında. 


