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FERDİ KAZA SİGORTASI ne demektir?
Ferdi kaza sigortası, sigortalının kaza sonucu vefat ve maluliyet risklerini bir yıl süreyle
güvence altına alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler
dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi
kayıplarını da kapsam altına alır.
Hangi Teminatları Kapsar?
• Kaza sonucu vefat teminatı
• Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı
• Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
• Kaza sonucu hastane gündelik teminatı
Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.
Kimler katılabilir?
16 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.
Ayrıca, isteğe bağlı olarak 7 gün, 24 saat boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir kaza
durumunda asistans hizmetinden yararlanılabilmektedir.

Trafik Sigortalarınızı daha ucuza ve daha fazla taksitle yaptırabileceğinizi
biliyormuydunuz?
Hazine Müsteşarlığının yayınladığı yönetmelikle Trafik Sigortalarında
serbest tarife uygulandığından, sigorta şirketleri müşterilerine hem ücret,
hemde ödeme şartları konusunda avantajlı fiyatlar sunuyor…
YILLIK HAYAT SİGORTASI ne demektir?
Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak bir yıl süreyle yaşam kaybı riski teminat altına
alınmaktadır. Ferdi Kaza Sigortasından farklı olarak yaşam kaybının kaza sonucu
gerçekleşmesi ile sınırlı değildir ve Hastalık sonucu (ecelen) vefatları da kapsar.
Hangi Teminatları Kapsar?
• Hastalık sonucu (ecelen) vefat teminatı
• Kaza sonucu vefat teminatı
• Hastalık sonucu tam maluliyet teminatı
• Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı
Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.
Kimler katılabilir?
18 - 75 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.
Ayrıca, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi
masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alabilir.
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Değerli müşterimiz;
Daha önceki bültenlerimizde olduğu gibi, bu sayımızda da sizler için büyük öneme sahip
olduğunu düşündüğümüz sigorta ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz.
Her birimiz; kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve çalışanlarımız için sağlıklı bir yaşam ve
güvenli bir gelecek temenni ederiz. Ani gelişen yaşam kaybı veya maluliyet durumunda,
bakmakla yükümlü olduğumuz aile ve sevdiklerimizin; gelir kaybı yaşamasını
engelleyebilecek, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli finansal desteği ve ek kaynak
sağlayabilecek, bakım masrafları ve çalışılamamasından kaynaklanabilecek gelir
kayıplarını telafi edebilecek, Ferdi Kaza ve Yıllık Hayat Sigortaları hakkında özet bilgiler
vermeye çalıştık.
Grup olarak çalışanlarımıza sunulduğunda çok düşük primlerle sahip olunabilecek, söz
konusu ürünlerin tutarı, meslek sınıfı, yaş, kapsam, sigortalanacak grubun büyüklüğü vb.
kriterlere göre farklılık gösterecektir.
Örneğin, Brokerliğimiz aracılığıyla bir müşterimize satışı gerçekleştirilen Grup Yıllık Hayat
Sigortası poliçesinde (ortalama 30.000YTL teminatla) prim, kişi başı 95 YTL iken başka bir
müşterimize sattığımız Grup Ferdi Kaza Sigortası poliçesinde (ortalama 20.000YTL
teminatla) prim kişi başı 12 YTL’dir. Üçüncü bir örnekte tedavi masrafları dahil Grup Ferdi
Kaza Sigortası alan bir müşterimizden; (ortalama 50.000YTL teminatla) prim kişi başı 44
YTL’dir
Bankalardan tüketici kredisi alındığında, Yıllık Hayat Sigortası poliçesinde banka
menfaattar gösterilebilir. Böylece tüketici kredisi alan kişinin vefatı halinde geride kalanlar
bir de kredi borcunu ödeme yüküyle karşı karşıya kalmazlar. Bankaya gerekli ödemeyi
sigortanız yapar. Kredi borcunun ödenmesinden sonra, tazminatın artan kısmı sigortalının
mirasçılarına ödenir. Biliyorsunuz, bu ürünü kredi kullandığınız bankadan alma
zorunluluğunuz yoktur.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, siz değerli müşterilerimiz ve çalışanları için çok büyük
öneme sahip Ferdi Kaza Sigortaları, Yıllık Hayat Sigortaları ve diğer sigorta ihtiyaçlarınız
konularında detaylı piyasa araştırması yapmaya hazır olduğumuzu hatırlatır iyi çalışmalar
temenni ederiz.
Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere…
Saygılarımızla,
GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
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