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Geleceğe  
güvenle bakın
 Gençlik yıllarında devlet sigortası  
 ve özel sigorta

Spor ve boş zamanlar
Araba ve çift tekerlekliler
Ortak ikamet/Öğrenci yurdu/Konut
Eğitim ve meslek
Bekarlık/Birliktelik/Genç aile



Yanlış bir hareket, kısa bir dalgınlık ve 
işte hayatı bir anda tamamen tersyüz 
edecek bir şey gerçekleşiverir. Bundan 
kimse muaf değildir, son derece 
dikkatli olnlar ile yaşam stillerini 
titizlikle sürdürenler bile. Mala zarar 
gelmesi bir şanstır, çünkü belki telafi 
edilebilir. Ancak bedende kalıcı hasar 
olursa veya birisi yaralanırsa o zaman 
her şey daha vahimleşir. 
Bu gibi çetin hadiselerde çaresiz 
kalmamak ve arkadaşların veya ailenin 
desteği olmaksızın fakirleşmemek için 
devlet baba tarafından sosyal bir ağ 
örülmüştür: Herkes imkanı ölçüsünde 
ödeme yapar ve gerektiğinde yardım 
ve destek alır. Burada herkesin hakkı 
olan yardımlar olduğu gibi diğer 
yandan ise, ancak sigorta primi (= 
sosyal sigorta) ödenmesiyle elde 
edilecek yardımlar söz konusudur. 

Özel: Sadece prim karşılığında
Özel sigortacılar da “dayanışma 
prensibine” göre faaliyet 
göstermektedir. Çoğu kişi ödeme 
yapar ve hasar durumunda hatta hayat 
sigortalarında olduğu gibi anlaşmaya 
göre tekrar birazını geri alır. Ne var ki 
bunun için ayrıca sigorta sözleşmesi 
yapmak gerekir ve prensip olarak 
sadece prim ödemiş olanlara yardım 
yapılır. 

Mutlaka olması gereken nedir?
Sigortaların hizmetleri çok çeşitli iken, 
gençlik yıllarındaki bütçe ise küçüktür. 
Bu yüzden çok iyi ölçüp biçmek 
gerekir: Bana her halükarda lazım olan 
sigorta hangisidir?
Devlet sigortasında üzerinde çok da 
düşünmeye gerek yoktur, çünkü her 
şey “otomatik olarak” işler veya aile 
üzerinden sigortalı olunduğu, bir okul 
veya üniversiteye devam edildiği veya 
kadrolu bir işe başlandığı sürece 

 Önsöz

Değerli okuyucumuz
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Dr. Josef Kubitschek
Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği 
(Verein für Konsumenten- 
information VKI) Yöneticisi

Dr. Louis Norman-Audenhove
Avusturya Sigorta Birliği Genel  
Sekreteri  Österreichischer  
Versicherungsverband (VVO)

İnsanoğlu gençken hayatın getirebileceği tehlikeleri ve riskleri 
düşünmez. O anı yaşamak geleceğe nispeten daha önemlidir ve 
esastır. Ama hayatın tam da bu noktasında eğitime ve mesleğe doğru 
sigortalanmış olarak başlamak ve geleceğini güvence altına almak 
önemlidir.

Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği yaptığı analizlerle, test raporlarıyla 
hatta sigorta alanındaki raporlarıyla şeffaflığa katkıda bulunmaktadır. 
Ancak iyi düzeyde bilgilendirilmiş tüketiciler gereksinimlerine uygun 
sigortayı seçme durumunda olurlar.

Elinizdeki “KONSUMENT Özel” sayısı Avusturya Sigorta Birliği VVO ile 
işbirliği yaparak gençken hangi risklere karşı sigortalanabileceği ve 
kişinin kendi yaşam planına dair hangi sigortaların önemli olduğu 
hakkında bilgi vermektedir. 

Gerek şimdi gerekse gelecekte yeterli derecede sigortalanabilmeniz 
için gençlik yıllarında hangi sigortaların mantıklı olduğuna dair en net 
kararı verebilmeniz için sigorta sektörünün karmaşık içeriğini ve temel 
kavramlarını burada basit bir dille anlatmaktayız.
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örneğin iş göremezlik sigortası, hâne 
ve ev poliçeleri veya hukuki anlaşmazlık 
sigortası. Hatta bunlardan bazıları 
yasal olarak öngörülmüştür, örneğin 
bir araç sahibine yönelik trafik mâli 
mesuliyet sigortası veya bazı 
eyaletlerdeki köpek mâli mesuliyet 
sigortası. Her birini incelemeye 
geçmeden önce genel durumunuz 
hakkında bir değerlendirme yapın:
• Bir kaza halinde devletten ne tür bir 
güvence alırdınız (▶ Sayfa 6)?
• Sadece kendinize bakmakla mı 
yükümlüsünüz, yoksa başkalarının 
geçiminden de sorumlu musunuz 
(partneriniz, aileniz ▶ Sayfa 20)?
• Sürekli hareket halinde misiniz – iş 
icabı, özel, araçla, motosikletle ...  
(▶ Sayfa 14)?

masrafları karşılanmaz! Bunun için özel 
sigortacılara başvurmak gerekir.
Özel sigorta hizmetlerinde özellikle 
çıraklık eğitimi görenlerin, öğrencilerin 
ve üniversite öğrencileri ile mesleğe 
yeni başlayanların sahip olması 
gereken iki poliçe vardır: 
• Özel mâli mesuliyet sigortası  (detaylar 
▶ 20. sayfada) ve
• Boş zamanlar için kaza sigortası 
(detaylar ▶ 12. sayfada). 
Bu iki poliçe finansal varlıkları güvence 
altına alır, çünkü bunlara sahip 
olunmadığı takdirde hasar halinde 
uzun yıllar boyunca taksitle borçların 
ödenmesi gerekir ya da asgari düzeyde 
bir hayat sürdürülür.
Bunun dışında önemli olabilecek bir 
dizi başka özel sigortalar da vardır, 

işlemeye başlar. Burada her halükarda 
önemli olan şudur:
• hastalığa ve kazalara karşı sigortalı 
olmak (daha ayrıntılı bilgi ▶ 6. sayfadan 
itibaren). 
Ancak yasal sigorta okulda, işyerinde 
veya üniversitede ve bu gibi kurumların 
güzergâhında meydana gelen 
kazalarla kısıtlanmıştır. Burada özellikle 
de hareketli genç insanlar için sorun, 
parkta top oynarken, kayak yaparken, 
bisiklet sürerken veya boş 
zamanlarında daha birçok farklı 
etkinlikleri icra ederken başlarına kötü 
bir hal gelmesi halinde sigortalarının 
olmamasıdır. Kuşkusuz tıbbi olarak 
destek görürler, hatta rehabilitasyon 
giderleri de devlet tarafından da 
karşılanır, ancak bir kazanın müteakip 

Sigorta – Ne ve ne için?

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
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• Boş zamanlarınızda oldukça aktif 
misiniz, yamaç paraşütüyle atlama, 
snowboard ile kayma, dağ bisikletçiliği, 
motosiklet yarışı gibi riskli spor 
dallarıyla uğraşıyor musunuz (▶ Sayfa 
12)?
• Sıkça yurtdışına çıkıyor musunuz, 
yurtdışında uzun süre kalmayı 
düşünüyor musunuz , örneğin çocuk 

       Sigorta – Ne ve ne için?

Sana lazım olan ne … 
Çırak 
olarak

Öğrenci 
olarak

Üniversite öğrencisi 
olarak

Mesleğe yeni başlayan 
genç birisi olarak 1)

Aileli Aileli

Yasal olarak öngörülmüştür

Devlet sağlık sigortası l l l l

Devlet kaza sigortası l l l l

Devlet emeklilik sigortası l l l

Hususi motosiklet/araç mâli mesuliyet sigortalı l l l l l l

Özel ek sigortalar

Özel mâli mesuliyet sigortası l l l l l l

Özel boş zaman kaza sigortası l l l l l l

Hâne/Ev sigortası l l l

Göremezlik sigortası l l

Maluliyet sigortası l l

Ölüm riski sigortası l l

En önemli sigortalar

1) Devlet sağlık, kaza ve emeklilik sigortası tüm işlerde zorunlu değildir, ancak her durumda işçiler, sözleşmeli elemanlar ve serbest 
meslek sahipleri için zorunludur. Çeşitli işler ve sigorta yükümlülükleriyle ilgili bilgileri ve broşürleri www.arbeiterkammer.com 
adresinden indirebilirsiniz  (▶ Broschüren ▶ Arbeit & Recht). 

sigorta yoktur - bazen (küçük) hasarları 
cepten karşılamak daha uygun olabilir.

Aç gözlerini ve zihnini
Temel sigorta son derece önemli olsa 
da: Önlem almak daha da önemlidir. 
Elbette hiç kabahati olmadığı halde 
insanın başına nahoş şeyler gelebilir. 
Biraz dikkat ve anlayışla birçok tehlikeli 
durumdan kaçınılabilir veya bir hasarın 
neticeleri asgariye indirilebilir. 
“Ne olabilir?”, “Bir kazanın/hasarın 
önüne nasıl geçebilirim?”, “Sağlığımı, 
mülkiyetimi nasıl koruyabilirim?” gibi 
sorular sadece şahsi menfaatlerden 
dolayı sorulmamalıdır. Bunlar 
sigortacıları da ilgilendirir, çünkü 
ihmalde hatta ağır ihmallerde bazen 
zararın karşılanması sizden istenebilir. 

Size gerçekten lazım olan sigortanın hangisi olduğunu bulmak için bir düşünün: 
Kişisel yaşamınızda En Büyük Felaket ne olurdu? Sigorta ettireceğiniz olmazsa 
olmaz riskler hangileridir?
– Çırak, Öğrenci, Üniversite öğrencisi olarak ▶ Uzun süre kalıcı ağır bedensel 
    hasarlara neden olabilecek kazalar
– İşi başka şehirde olan ve bu nedenle arabaya sürekli muhtaç durumda olan  
    birisi olarak ▶ Arabanın kaybı
– Konut/Ev sahibi olarak ▶ Evsiz kalmaya neden olabilecek büyük bir yangın
– Kendinizin yol açacağı bir kazada ▶ Mağdurun yüksek mâli mesuliyet talepleri
– Ailede ▶ Aileyi tek başına geçindirenin iş göremez hale gelmesi veya ölümü

EBF prensibine göre karar vermek

bakıcısı olarak, bir üniversitede, bir işte 
çalışmak için (▶ Sayfa 19)?
• Değerli eşyalarınız var mı, örneğin 
elektronik aletler, bilgisayar, müzik 
veya ses sistemi veya tahrip olması ya 
da çalınması maddi olarak size çok 
büyük külfetler getirebilecek 
evladiyelikler (▶ Sayfa 16)? 
Ancak varlığı tehdit eden riskleri 
sigorta ettirdikten sonra diğer 
sigortalar hakkında düşünmeye 
başlayabilirsiniz. Çünkü: Bedava 
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Geçici sigorta teyidi: Sigorta 
dilekçesinin imzalanmasından 
itibaren ama henüz poliçe 
düzenlenmeden ve ilk prim 
ödenmeden geçerli olan geçici 
sigorta.

İhmal: İtinaya kayıtsız kalma 
veya riayet etmeme. Basit 
ihmaller arasında örneğin fazla 
hız nedeniyle bir araca arkadan 
çarpmak sayılabilir. Ağır 
ihmaller arasında ise örneğin 
frenlerin tutmadığını bile bile 
bir aracı kullanmak veya yaz 
lastikleriyle karlı yollarda araç 
kullanmak sayılabilir. Yani 
gerekli itina ağır biçimde 
gösterilmemiştir veya sağlıklı 
düşünebilen herkesin bildiği bir 
şeye riayet edilmemiştir ya da 
hatta belirli ▶ yükümlülükler 
ihlal edilmiştir. Ağır ihmallerde 
ekseri sigortalar tarafından 
zarar karşılanmaz.

Öz katkı payı: Hasar vakasında 
kişinin kendi cebinden ödemek 
zorunda kaldığı miktardır. 
Bunun için biraz daha az prim 
ödenir. Öz katkı payı yılda bir 
kez değil de her hasar vakasında 
ödenmek zorundaysa, bir yıl 
içinde birden fazla hasarda 
önemli bir miktar ödenmek 
zorunda kalınır. Bu nedenle öz 
katkı payı seçeneklerini iyice 
gözden geçirmeniz gerekir.

Rayiç değer: Belirli bir zamanda 
bir şeyin değeri. Bunu tespit 
etmek için ▶ yeni değerden 
öncelikle bir ürünün yaşı, 
aşınmışlığı, kullanılmışlığı ve 
teknik gelişme durumu düşülür. 
Örneğin yeni değeri 2009 
yılında 990 Euro olan bir iPhone 
3Gs ürününün rayiç değeri 
günümüzde en fazla 330 
Euro’dur.

Yeni değer: Sigortalanmış bir 
şeyiniz kırıldıysa, bozulduysa 
veya çalındıysa dengini yeniden 
temin edebilmeniz için 
ihtiyacınız olan tutarı alırsınız. 
Ancak bu miktar, söz konusu 
malı alırken ödediğiniz tutar ile 

aynı olmak zorunda değildir. 
Örneğin günümüzde teknolojik 
gelişmeler nedeniyle belirli 
kulaklıklar veya bir akıllı telefon 
belki de daha ucuzdur.

Rayiç uyarlama (maddesi): 
Statistik Austria tarafından 
yayınlanan tüketici fiyat 
endeksine (hâne veya hukuk 
sigortasında) veya inşaat 
masrafları endeksine (ev 
sigortasında) göre prim ve 
sigorta tutarlarının otomatik 
olarak uyarlanmasıdır. Prim 
otomatik olarak uyarlanmazsa 
bir hasar durumunda tarafınıza 
masrafın sadece bir kısmı 
ödenir.

Sigorta şartları: “Ürün 
içeriğinin”  tanımı: Sigortalanan 
nedir (= sigorta teyidi) ve ne 
değildir (= sigorta kapsamına 
girmeyen durumlar),  kim ne 
kadar süre ile sigortalanmıştır 
ve nasıl tekrar sigortadan çıkılır 
(= akdi feshetmek)? 

Sözleşme öncesi bildirim 
yükümlülüğü: Sözleşme 
dilekçesinde sigortacıya 
bildiğiniz ve sigortalanacak 
olan riskler açısından önem 
a r z e d e n  h e r  
durumu bildirmeniz gerekir.  
Bunu yapmadığınız takdirde 
sigortacı bir hasar durumunda 
muhtemelen ödeme yapmak 
zorunda değildir. 
Örnek: Özel sağlık ve iş 
göremezlik sigortasında bütün 
hastalıklarınızı bildirmek 
zorundasınız. Ancak alerjik 
olduğunuzu tamamen 
unuttunuz. Ve sigorta 
danışmanı da bu konu hakkında 
bir şey sormadı. Bunun 
sonucunda alerji nedeniyle 
hastalıklar ortaya çıkarsa 
sigorta ödeme yapmayabilir.

Taksitle prim ödeme: Primler 
tüm sigorta periyodu için peşin 
olarak bir kerede değil de 
örneğin aylık olarak ödenirse 
sigortacı üzerine zam koyabilir. 
Örneğin 1.000 Euro’luk yıllık 

primde sigorta yüzde 6’lık bir 
zamla 60 Euro kadar zamlanır. 

Tazminat beyanı: Sigortacının 
bir hasar halinde götürü ödeme 
yaptığına ve diğer tüm sigorta 
taleplerinizden vazgeçtiğinize 
dair yazılı teyittir. Bu tip bir 
ödemeyi kabul ederseniz 
ileride ortaya çıkacak zararları 
kendi cebinizden karşılamak 
zorundasınız.

Yardımcı hizmetler: Birçok 
poliçede acil durumlar söz 
konusu olduğunda 24  
saat boyunca yardım 
alınabileceğine dair vaatlerde 
bulunulur, örneğin yedek  
konut veya yedek araç,  
nakliye şirketi, usta 
organizasyonu, tıbbi yardım 
hizmetleri, seyahat belgelerinin 
kaybında veya çalınması 
halinde yardım vb. gibi. Ancak 
şuna dikkat edin: Sadece 
aracılık ve organizasyon 
ücretsizdir, aracılık edilen 
hizmet, sigorta akdinin 
kapsamına göre başka 
masraflara neden olabilir.

Yeniden tedarik değeri
▶ Yeni değer

Yükümlülükler: Mutlak surette 
uymanız gereken kurallardır, 
aksi halde sigortacı kısmen 
ödeme yapar veya hiç ödeme 
yapmaz. Örneğin sigorta 
akdine gerçek ve doğru bilgiler 
yazılmalıdır. Ayrıca bu akdin 
süresi boyunca hususi riskler 
arttığında sigortacıya bilgi 
vermek zorunludur (mesela boş 
zaman kaza sigortasında, 
paraşütle atlanmaya başlanırsa 
veya bir iş göremezlik sigortası 
yaptırılırken mevcut ağır bir 
hastalığın bildirilmemesi 
durumunda). Hasar vakasında 
başka zararların önüne 
olabildiğince geçilmesi ve 
bunların asgari düzeye 
indirilmesi, gerekli resmi 
ihbarların yapılması ve 
sigortacıya tüm önemli 
bilgilerin sunulması gerekir.

A’dan Z’ye sigortacılık kavramları

Bu kavramların çok sayıda poliçelerde geçmesi veya zararın tanziminde önemli  
bir rol oynaması münasebetiyle bilinmesi gerekir. Gözünüzden kaçtığı veya bilmediğiniz 

şeklindeki gerekçeler hasar halinde dikkate alınmaz!



bakımevleri, para yardımı …). Somut 
örnek vermek gerekirse: Kız arka-
daşınız da çalışıyor, siz de. Her ikiniz de 
düzenli olarak sağlık karnesinde 
belirtildiği üzere (diş doktoru, göz 
doktoru, jinekolog) önleyici tedavi 
alıyorsunuz. Arkadaşınız hamile 
olduğunda bedava olan anneçocuk 
karnesi tedavisine gidiyor ve 
çocuğunuzu – bir kuruş dahi 
ödemeden – hastanede dünyaya 
getiriyor. Çocuk için aile yardımı 
alıyorsunuz, eşiniz ebeveynlik izni 
boyunca çocuk bakım yardımı parası 
alıyor ve ağır hasta olan anneniz için de 
bakım parası başvurusu yapıyorsunuz. 
Birkaç yıl sonra işinizden oluyorsunuz 
ve işsizlik sigortasından ödeme 
alabiliyorsunuz. 
Aradan geçen zaman zarfında yalnız 
yaşayan birisi olarak – bir yıldan fazla 
bir süredir iş aramanıza rağmen halen 

Planlarla dolusunuz ve ve sosyal ve 
mesleki kariyeriniz yukarı doğru 
tırmanmakta, ancak bir saniye sonra 
belki de her şey yok olabilir. Kader çoğu 
zaman acımasız davranır ve bir kaza, 
ağır bir hastalık veya aile yaşamında 
beklenmedik bir darbeyle tüm hayaller 
yok oluverir. Devlet baba çeşitli yollar 
aracılığıyla vatandaşlarının bu tip 
durumlarda tamamen çaresizliğe 
düşmemelerini sağlar. Ve bir takım 
yasal talimatlar ile olabildiğince çok 
sayıda insanın bu tip varlığı tehdit edici 
risklere karşı güvence altına alınmasını 
sağlar. 

İster sağlık sigortasının önleyici 
tedavileri kapsamında, ister aile 
yardımı ve çocuk yardımı parası 
üzerinden, isterse de ciddi bir 
hastalıktan sonra veya bir iş kaybından 
sonra olsun hemen herkes, er veya geç 
devletin yardımlarından faydalanır. 
Somut olarak devlet yardımları üç 
büyük bloğa ayrılmıştır:
• Avusturyalıların büyük bir kısmının - 
genelde bir işyeri üzerinden - zorunlu 
prim ödedikleri sosyal sigorta (sağlık 
sigortası, kaza sigortası, emeklilik 
sigortası, işsizlik sigortası);
• Vergilerle finanse edilen sosyal 
destek (aile yardımı, bakım parası, 
çocuk yardımı, ordu yardımlaşma ...); 
• Yine vergilerle finanse edilen ve 
sosyal güvence kapsamında muhtaçlık 
ve zor durumlarda “son durak” olarak 
öngörülen sosyal yardım/asgari 
güvence (engelli yardımı, yaşlı ve 

Devlet güvencesi

• Sosyal sigorta
• Aile üzerinden sigortalılık
• Çocuk yardımı
• Hastalık ve maluliyet

“Ana güvence ve danışmanlık merkezleri”
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Çalışma,Sosyal Güvenlik ve Tüketicileri  
Koruma Federal Bakanı Rudolf Hundstorfer  
ile KONSUMENT‘in röportajı

Örneğin bir kaza olduğunda gençler  
ve genç yetişkinler devletin sosyal 
sigortası üzerinden yeterli düzeyde 
güvence altında mıdır?
Devlet yasal sosyal sigortayla hastalık, 
iş kazaları, işsizlik, bakıma muhtaçlık 
durumunda ve emeklilik dönemi için bir 
ana güvence sunmaktadır. İş kazasına 
işyerine gidiş ve dönüş güzergâhı da 
sayılmaktadır. Ancak boş zamanlarda 
yaşanan kazalar sigorta kapsamında 
değildir, burada ek bir özel sigorta  
gerekebilir.

Genç insanlar devlet sigorta  
güvencesi hakkında nereden kolayca 
bilgi alabilirler? 
www.sozialversicherung.at web 
sayfası Avusturya‘daki sosyal sigorta 
hizmetleri hakkında güzel bir genel 
bakış sunmaktadır.

Şahsi sigorta riskleri bakımından 
çıraklar, öğrenciler, üniversite 
öğrencileri ve genç aileler için  
özel danışmanlık imkanları ve  
merkezleri var mı?
Esasen www.konsumentenfragen.at 
web sayfasında özel sigortalar 
hakkındaki sorularda bir fikir edinme 
imkanı vardır. Bunun dışında kişisel 
danışmanlığa ihtiyaç duyulması  

halinde, Tüketiciyi Bilgilendirme 
Derneği (VKI) ve işçi odalarının tüketici 
birimleri bu yolda hizmet vermektedir.

Sosyal sigortaya ilişkin veya özel  
sigorta şirketleri ile sorunları olan  
genç sigortalılar nereye başvuruda 
bulunabilirler?
Sosyal sigortaya ilişkin sorunlar varsa 
yetkili sosyal sigorta kurumuna 
başvurulması gerekir (9 bölge sağlık 
sigortası, SVA, SVB, PVA …). Özel 
sigorta şirketleri ile sorun yaşanması 
halinde ise, VKI ve işçi odalarının yanı 
sıra Çalışma, Sosyal Güvenlik ve  
Tüketicileri Koruma Federal 
Bakanlığı‘nın tüketici politikası birimi  
de bilgi vermeye hazırdır.
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Genel Kaza Sigortası Kurumu‘ndan (AUVA)  
Dr. Wilfried Friedl KONSUMENT‘in röportajı

Yaklaşık 30 yaşına kadar ne kadar genç yıllık olarak iş kazaları ve mesleki hastalıklar 
yüzünden geçici ve sürekli olarak sakat kalıyor?
Örneğin  2012  yılında  sigortalı  30  yaş  altı  kimselerde 43.595  iş  kazası  ve  192  
mesleki hastalık görülmüştür.

Gerek iyileşme ve rehabilitasyon gerekse müteakip masraflar açısından boş 
zamanlarda meydana gelen bir kaza ne derece yasal sigorta kapsamındadır?
Boş zamanlarda meydana gelen kazalar sonrasında sağlık sigortasından tedavi ve 
bakım giderleri ile süreli para yardımı (hastalık parası vs.) ve ayrıca gerekirse eme-
klilik sigortasından da sakatlık veya iş göremezlik emekliliği talep edilebilmektedir. 

Sizce özel kaza sigortası yaptırılması gerekir mi veya toplumun hangi kesimi için 
özel bir güvence tavsiye edilir?
Yasal kaza sigortası ancak eğitim ve mesleki kazalarla sınırlı olduğu için yaşamın 
diğer  yaşam  alanları  için  (konut,  boş  zamanlar)  özel  bir  sigorta  yaptırmak   
mantıklı olur. Özellikle boş zamanlarda bisiklet sürerken veya kayak yaparken ağır 
yaralanmalar görülmektedir.

Röportaj

Anne veya babadan birisi ya da part-
ner üzerinden devlet sağlık ve kaza 
sigortalı olmak, sigorta şirketine bağlı 
olmak üzere 23, 25 veya 27 yaşına 
kadar mümkündür. Ama bunların tek 
başına  oturmuyor  olması  ve  bir  yıl 
boyunca  düzenli  bir  gelirlerinin 
olmaması gerekir. Bu yüzden evden 
ayrılan  veya  düzenli  bir  işte  çalışan 
çok  sayıda  genç  insan  ve  öğrenci, 
aslında  artık  sigortalı  olmadıklarını 
bilmezler. Bu durum özel mâli mesuli-
yet sigortası için de geçerlidir: Aileniz-
den  ayrılıp  kendi  evinize, 
arkadaşlarınızla oturduğunuz bir eve 
veya  yurda  taşınır  taşınmaz,  mâli 
mesuliyet  sigortanızı  kendinizin 
yaptırması  gerekmektedir  (▶  (Sayfa 
20).

Ortak sigorta

Devlet sağlık sigortası
Gençken devlet sigortaları içerisinde 
en önemli olanlar sağlık ve kaza 
sigortasıdır. Elbette erken yaşta 
emeklilik primi ödemeye başlamak ve 
işsizliğe karşı sigortalanmış olmak da 
zarar getirmez. Ama düzenli bir işte 
çalışmadığınız ve bu yüzden zorunlu 
sigortalı olmamamız münasebetiyle 
bu mümkün değilse, o takdirde her 
şeyden önce bir devlet sağlık ve kaza 
sigortasına sahip olmanız gerekir. Bu, 
şu şekilde mümkün olur:

uygun bir iş bulamadığınız takdirde, 
işsizlik paranız kesilir ve her seferinde 
bir yıllığına onaylanan müşkül durum 
yardımı alırsınız. Örneğin serbest 
çalışan olarak işsizlik parası hakkınız 
yoksa, bu takdirde asgari güvence 
kapsamında yardım alırsınız.
Bu hayali örneğin ilk bölümünde 
görüldüğü gibi son derece“normal” bir 
hayat içerisinde de epey bir miktar 
devlet yardımı alınır.

Fo
to

: R
us

ch

• Aile veya partner üzerinden 
sigortalanmak (bkz. Kutu “Ortak 
sigorta”) veya
• Yetkili sağlık sigortanız 
üzerinden isteğe bağlı öz sigorta 
(konuyla ilgili daha fazla bilgiyi www.
sozialversicherung.at adresinden 
edinebilirsiniz).
Hastalık veya kaza durumunda yasal 
sağlık sigortası sadece muayene 

masraflarını karşılamakla kalmaz, aynı 
zamanda önleyici tedavileri, hamileler 
ve anneler için hastane giderlerini ve 
haftalık giderleri, ayakkabı petlerini ve 
tekerlekli sandalyeyi, hastalık parasını, 
diş teli veya protezler için masraf 
yardımlarını veya rehabilitasyon 
kliniğinde kalma ya da ayakta 
ergoterapi gibi müteakip tedavileri de 
karşılar.

            “Kazalarda ve hastalıklarda  
        sigortalı olmak”
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Kim sigortalıdır?
Sigorta, işçiler ve sözleşmeli elemanlar, 
serbest meslek sahipleri, öğrenciler ve 
üniversite öğrencileri ile özel güvence 
altında olan kimseler için (örneğin 
yardım organizasyonu üyeleri ve 
yardımcıları) geçerlidir. 
Ev hanımları ve erkekleri veya küçük 
çocuklar ise kazaya karşı sigortalı 
değillerdir. Bunlar için boş zamanlarda 
meydana gelebilecek kazalara karşı bir 
özel kaza sigortası yaptırılması 
düşünülmeye değerdir (▶ Sayfa 12). 
Yasal sigorta çıtası “sadece” iş, okul ve 
üniversite kazalarını kapsadığından ve 
kazalara gebe boş zamanları 
kapsamadığından dolayı, özellikle 
sporseverler yasal güvencelerini özel 
bir kaza sigortası veya iş göremezlik 
sigortası ile genişletmeyi düşünmelidir 
(▶ Sayfa 18).

Devlet kaza sigortası
Sağlık sigortasının yanısıra kazalarda 
vazgeçilmez olan devlet kaza 
sigortasıdır, çünkü kazalardan sonra 
müşahede tedavisinin ve 
rehabilitasyonun yanısıra iş kazaları ve 
mesleki hastalıklar sonrası tazminat da 
yani devlet kaza emekliliği söz 
konusudur. Sadece iş kapsamında 
veya okulda ya da üniversitede eğitim 
sırasında bir kaza ya da hastalık halinde 
bu sigortaya sahip olunur. Çalışan 
olarak prim ödeme mecburiyeti 
varken, öğrenciler ve üniversite 
öğrencileri okul veya üniversite 
üzerinden kazalara karşı otomatikman 
sigortalıdır. Bu sigorta - mesleki 
kazalarda ve hastalıklarda olduğu gibi 
- her tür okul veya üniversite etkinlikleri, 
yani okul gezileri, üniversite etkinlikleri 
ve evden okula kadar olan güzergâh 
için de geçerlidir.

Kim emekli aylığı alır?
Bir mesleki hastalık veya bir okul ya da 
iş kazası neticesinde sakatlık veya iş 
göremezlik emekliliğine sahip olmak 
için: 
• Mesleki rehabilitasyon (meslek 
değiştirme eğitimi) hakkı olmamalıdır,
• Sakatlık veya iş göremezlik hali 
muhtemelen en az 6 ay sürmelidir,
• Sigortalı aylarda asgari bir rakama 
(“bekleme süresi”) ulaşmış olmanız 
gereklidir, 
• Ve yaş nedeniyle (erken) emeklilik 
şartlarını henüz yerine getirmiyor 
olmanız gerekmektedir.
Son madde gençler için elbette söz 
konusu değildir. Gençleri asıl 
ilgilendiren madde ise ondan 
öncekidir: 
Anılan “bekleme süresi” sigorta vakası 
27 yaşından önce gerçekleşirse ve o 

Devlet güvencesi

Sivil veya fiili askerlik hizmeti 
gören olarak siz – ve sizin üzeriniz-
den sigortalı aile fertleri de – sağlık 
sigortasına sahip bulunmaktasınız. 
Bu zaman içinde bir kaza neticesin-
de ordu bakım yasasına göre 
yardım alma hakkını sahip olur-
sunuz. 
Ayrıca bu aylar yasal emeklilik 
sigortasında prim dönemleri ola-
rak dikkate alınır. 
Ayrıca Avusturya ordusunda fiili 
askerlik veya eğitim hizmetleri 
sırasında iş kazası, mesleki hastalık 
geçirmeniz veya sakatlığa ya da iş 
göremezliğe neden olacak bir zarar 
görmeniz halinde, bekleme süresi 
tamamen düşer ve derhal emekli 
maaşı alma hakkına sahip olur-
sunuz. Sosyal sigortayla ilgili tüm 

hukuki sorulara ilişkin detaylı bilgi-
leri Savunma Bakanlığı‘nın inter-
net sayfasında bulabilirsiniz: 
www.bmlv.gv.a/rekrut/soziales/
rek_soz_wehrdienst.shtml. www.
arbeiterkammer.at adresinde ise 
„Zivil- und Präsenzdienst“ (Sivil 
veya fiili askerlik hizmeti) sayfası 
bulunmakta olup, bu da özellikle iş 
hukukunu ilgilendiren sorular 
hakkında bilgi vermektedir.
Özel bir sağlık sigortanız varsa, fiili 
askerlik veya eğitim hizmetiniz 
sırasında sigorta şirketinizin hangi 
şartlar altında hizmetle yükümlü 
olup olmadığına dair bilgi alın ve 
gerekirse poliçeleri - ancak sigorta 
kurumuyla mutabakat halinde! - 
fiili askerlik hizmeti süresi boyunca 
dondurun.

Sivil veya fiili askerlik  
hizmeti görenler nasıl sigortalıdır?
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burada daha önceki gelir miktarı ve 
işgörebilirlik durumunun azalması 
matrah alınır. 
Devlet sakatlık ve iş göremezlik emekli 
maaşları ile ilgili daha fazla bilgiyi 
örneğin emeklilik kurumunun www.
pensionsversicherung.at adresinden 
▶ Bilgi malzemesi (Informations-
material) altında indirilebilecek 
broşüründen edinebilirsiniz. 

Asgari güvence
Ne işiniz ne de emeklilik hakkınız var ve 
üstelik herhangi bir servetiniz ya da 
mülkünüz de yok ise, o zaman 2011 
yılına kadar sosyal yardım olarak ifade 
edilen ihtiyaca odaklı asgari güvenceye 
başvurabilirsiniz. Bu, geçime bir 
katkıdır öder ve ev ihtiyacını karşılar. 
Tek başına yaşayanlar için yılda 12 kez 

Sosyal sigorta ve  resmi kuruluşların 
hizmetleri  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgileri 
aşağıdaki  web  sayfalarından  veya 
doğrudan sosyal sigorta kurumlarının 
danışma merkezlerinden alabilirsiniz. 
www.sozialversicherung.at
www.pensionsversicherung.at
www.auva.at
www.help.gv.at
www.ams.at

Daha fazla bilgi …  

zamana kadar en az 6 aydır sigortalı 
iseniz de (kendini sigortalama durumu 
hariç) yerine gelmiş sayılır. 
Bu asgari rakama henüz 
ulaşmadıysanız veya hiç sigortanız 
yoksa, emeklilik maaşı alamazsınız ve 
asgari güvence için başvurmanız 
gerekir (bir sonraki sütuna bakın).

Geçim için yeterli mi?
Yasal kaza emekliliği asgari bir 
güvencedir - bu yüzden kimseye 
imrenmeye gerek yoktur: Avusturya 
Sosyal Sigorta Kurumları Ana Birliği’nin 
bilgilerine göre 30 yaşını doldurmamış 
genç insanların sakatlık, iş göremezlik 
ve malulen emeklilik maaşı ortalama 
820 Euro’dur (Aralık 2012 itibariyle). 
Daha yüksek bir geliriniz var idiyse bu 
miktar daha yüksek olabilir, çünkü 

aylık yaklaşık 800 Euro ve çiftler için 
ortalama 1.200 Euro ile büyük 
sıçramalar yapmak mümkün değildir, 
ama en azından bir e-karta sahip 
olunabilir, böylelikle sağlık sigortasına 
sahip olunur ve diğer tüm vatandaşlar 
gibi tıbbi bakım ve tedavi açısından 
eşit haklar elde edilir.

Kalfa, 21 yaşında, aylık brüt 1.800 Euro, iş kazası 
Üniversite öğrencisi, 21 yaşında, geliri yok, sigorta 
süreleri yok, üniversitede kaza

Kazazede emekliliği miktarı bir sigortalının yaşına 
göre değil, şimdiye kadarki kazancına ve işgörebilirlik 
durumunun azalmasına göre belirlenir. Bu durumda 
kaza emekliliği 1.800,00 € (yılda 14 kez) tutarında olur 
ve böylelikle kayıp geliri tam karşılanmış olur.

Matrah olarak 24 yaş doldurulana kadar yükseltilen 
sabit bir miktar alınır. Bu durumda kaza emekliliği 
önceleri aylık 885,57 €’dur ve sonra 1.328,34 €’ya çıkar 
(yılda 14 kez).

Her ikisi de en uygun yollarla kaza sonrası iyileştirme önlemleri ile geniş kapsamlı bir tıbbi, mesleki ve sosyal 
rehabilitasyon hakkına eşit derecede sahiptir. Buna her şeyden önce sigortalının mümkün olan en iyi şekilde eski 
sağlığına kavuşturulması, bir işe kavuşması için yardım, meslek değiştirme eğitimi ile evinin, arabasının v.s kazaze-
deye uygun olarak donatılması girer.
Şu hususa dikkat edin: Devletin bu tip hizmetleri sadece iş veya eğitim sırasındaki kazalar ile ve tam sakatlık 
durumunda söz konusudur. Sakatlık ve malulen emekli maaşları ortalama 820 Euro ile bunun oldukça altındadır! 

Kaza emekliliği: Devlet tarafından tam sakatlık halinde verilir
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Özel sigorta yönetimi çok sayıda çeşitli 
ürünler ve çözümler sunmaktadır. 
Ancak her şeyi sigorta ettirmenin bir 
bedeli vardır ve akla yatkın değildir. 
Çünkü bazı şeyler farklı yollardan 
sigortalanmıştır ve bazı şeyleri de 
şimdilik sigorta ettirmeye gerek 
yoktur. Önemli olan şahsi hayat 
sürecinde sigortaları sürekli olarak 
uyarlayabilmektir ve özellikle gençken 
öncelikli olarak yaşamınızı tehdit eden 
risklere dikkat etmektir. 
Düşük maddi neticelere yol açabilecek 
veya başka türlü yeterli derecede 
sigortalanmış diğer risklerden tasarruf 
edilebilir. 
 

ve spor malzemelerini satın alırken. 
Özellikle danışmanlık hizmeti olmayan 
ürün sunumlarında karar vermeden 
önce konuya iyice vâkıf olmak gerekir.
Prim ve hizmet kıyaslaması 
yapmaksızın hiçbir zaman sözleşme 
imzalamamanız gerekir, çünkü sık sık 
aynı hizmetler için oldukça farklı 
fiyatların olduğu görülür. Ama sadece 
düşük bir prim ödemek adına düşük 
sigorta tutarlarını veya her türlü 
kısıtlamalar ve istisnalar dahil asgari bir 
sigorta güvencesini göze almak da akıl 
karı değildir. İlk etapta varlığı tehdit 
edecek hasarlara karşı yeterince 
sigortalanmış olmaya dikkat edin.

Önce bilgi, sonra sözleşme
En iyisi ilk önce internet üzerinden bilgi 
alın. Sigortacıların geneli ürünlerini 
burada daha yakından tanıtarak prim 
hesaplayıcısı imkanı sunarlar. Giderek 
çok sayıda sigorta şirketini çevrimiçi 
kıyaslama olanağı daha tutulur hale 
gelmektedir, örneğin motorlu araç 
mâli mesuliyet sigortası için. Ama 
sözleşmeyi çevrimiçi olarak ancak 
yeterli düzeyde bilgilenmeniz ve 
sigorta kapsamını tam anlamanız 
halinde yapın. Şunu da düşünün: 
Burada danışmanlık ve servis hizmeti 
olmamasına rağmen çevrimiçi 
poliçeler otomatik olarak her zaman 
daha hesaplı değillerdir.
Daha mantıklı olan ise bir sigorta 
danışmanına, yani bir sigorta 
çalışanına, bir sigorta temsilcisine veya 
bağımsız bir sigorta komisyoncusuna 
başvurmaktır. Bu kişi size geniş 
kapsamlı bir piyasa karşılaştırması 
sunabilir, sigorta çalışanları ve 
temsilcileri ise, “kendi” sigorta 
şirketlerinin ürünlerini sunarlar. Sigorta 
danışmanları büyük oranda sözleşme 
miktarları için daha iyi kondisyonlar 
aldıkları için muhtemelen kendi 

yapacağınız kıyaslamaya göre daha 
hesaplı bir sözleşme elde edebilirsiniz.

Çifte sigortalanmak mı?
Yeni bir sigorta sözleşmesi yapmadan 
önce bunun için zaten sigortalı olup 
olmadığınızı iyice düşünün. Örneğin 
seyahat ve kaza alanında kredi kartı 
üzerinden veya hâne sigortası, bir 
kayak veya sürücü kulübüne üyelik 
üzerinden. Burada sıklıkla çeşitli 
sigortaların ana sigorta kapsamları söz 
konusudur. Halen ailenizle yaşıyorsanız 
daha uygun şartlarla aile üzerinden 
sigortalanabilirsiniz. Bir birliktelik 
sürdürüyorsanız bazı poliçeleri iki kişi 
için daha hesaplı yapabilirsiniz. Çifte 
sigortalanmanın önlenmesi veya 
faydalarının gözden geçirilmesi 
konusunda sigorta danışmanınıza da 
danışın. 

Sürecisini bilinçli seçin
Hâne, ev veya motorlu taşıtlar gibi çok 
sayıda poliçeler belirli bir süre için 
yapılır ve feshedilmediği müddetçe 
otomatik olarak uzar. Uzun süreli 
sözleşmeler için sıkça “sadâkat indirim-
leri” vardır ama bunlar sözleşmeden 
zamanından önce çıkılması halinde geri 
ödenmek zorundadır. Esasen bazı 
sigortalar uzun vadeli seçilmelidir, 

Özel sigortalar

• Sigorta şirketini bulmak
• Süresi ve bitişi
• Hasar beyanı
• Fesih

“İyi dostların” belki iyi niyetli tavsiyele-
ri vardır, ancak kimi zaman sizin risk 
durumunuza uygun olmayan ürünler 
sunabilirler. Arada  dostluk  olsa  bile 
daha başka sigorta şirketlerinden de 
bilgi  almaya ve kıyaslama yapmaya 
dikkat edin! 
İnternet,  sigortalar  ve  ürünleri 
hakkında  bilgi  edinmeniz  için  çok 
sayıda basit imkan sunmaktadır. 
Sigorta  danışmanına  doğru  soruları 
yöneltebilmek  için  gecikmeden  bilgi 
alın.

Kime güvenilebilir?

Bir sigortaya nasıl sahip olabilirim?
Genelde sigorta şirketleri potansiyel 
müşterilere gelirler, tersi pek olmaz. 
Örneğin bir yatırımın danışmanlık 
görüşmesi kapsamında, seyahat 
acentesinde veya aynı anda bir 
poliçenin önerildiği cihazları, gözlükleri 
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Daha iyi bir teklif buldunuz. Esasen 
bir sigorta danışmanının yardımıyla 
sigortalarınızı her iki senede bir hayat 
şartlarınızla örtüşüp örtüşmediğine 
veya piyasada daha iyi tekliflerin olup 
olmadığına dair kontrol etmeniz 
gerekir.  

Sigortaların genelinde fesih süresi 1 
veya 3 aydır; uzun süreli bir sözleşme 
yapmış iseniz, o zaman 3 yıl geçtikten 
sonra yıllık feshedebilirsiniz.
Feshin  hukuken  geçerli  olması  için 
her zaman yazılı yapılmalıdır ve fesih 
süresi  bitmeden  sigortacıya 
ulaşmalıdır.  Sözleşme  imzalanma 
tarihi ve fesih süresi poliçede yazılıdır.

Doğru feshedin

Örnek fesih süresi
Hâne sigortanızı 3 Mart 2013 tari-
hinde yaptınız. Fesih süresi 1 
aydır. O halde fesih yazınızın en 
geç 3 Şubat 2014 tarihine kadar 
sigortacıya ulaşmış olması gere-
kir. 
Poliçeyi 10 yıl üzerinden yapmış 
iseniz, sözleşmeyi en erken 3 
Şubat 2016 tarihiyle feshedebilir-
siniz.

Başa  bir  felaket  geldi mi  soğukkanlı 
kalabilmek  kolay  değildir.  Buna 
rağmen  sigortacınızın  zararı 
karşılaması  için  birkaç  adıma  riayet 
etmeniz gerekir.
Kurtarabildiğiniz her şeyi kurtarın. Bir 
su hasarında hemen musluğu kapatın, 
hasarlı tavan parçalarını veya pence-
reyi  bir  brandayla  örtün,  bir  hırsızlık 
sonrasında kırık olan kilitleri değiştirin 
v.s.
Kanıtları  koruyun.  Fotoğraflar  çekin 
veya hasarlı parçaları sigorta temsilci-
si tarafından teşhis edilene veya sigor-
ta şirketi bunun yapılmayacağını bildi-
rene kadar koruyun. Şahitlerden adını 
ve telefon numarasını isteyin.
Sigortacıyla mutabık kalın. Sigortacıyla 
mutabık  kalmadan  vekâletname  ve 
sözleşmeler  imzalamayın,  örneğin 
eksperlerle veya onarım işletmeleriyle. 
Hasarı  üstlenme  konusunda  vaatte 
bulunmayın,  hasarın  düzenlemesiyle 
ilgili kendi başınıza davranmayın. 
Hasarı yazılı bildirin. Danışmanı  tele-
fonla aramak yetmez. Gerekli tüm bilgi-
leri  girmenizi  sağlayacak  çevrimiçi 
hasar  bildirim  formundan  faydalanın. 
Hasarınızla  ilgili yazılı hasar bildirimi-
nin ne kapsaması gerektiğine dair emin 
değilseniz  telefonla bilgi alın.  İsim ve 
adresin yanısıra şunlar önemlidir:
• Poliçe numarası
• Hasarın nasıl olduğuna dair açıklama
•  Hasarların  eksiksiz  belirtilmesi, 
örneğin mâli  mesuliyet  sigortasında: 
Mağdurun adı ve adresi 
Eve  zorla  girme,  hırsızlık,  soygun: 
Çalınan eşyaların makbuzları
Kaza/Seyahat sağlık sigortası: doktor 
raporu, hastane raporu 
• Masraf belgesi, masraf tahmini
Ret  halinde  kontrol.  Sigortacı 
masrafları  üstlenmeyi  reddederse 
yazılı bir gerekçe isteyin ve sözleşme 
belgelerinize  göre  ret  durumunun 
hukuka uygun olup olmadığını kontrol 
edin.

örneğin özel sağlık, iş göremezlik veya 
emeklilik sigortası gibi, çünkü şartlar 
giriş yaşının artmasıyla kötüleşir veya 
primler artar. Uzun süreli hayat veya 
emeklilik sigortaları gibi bazı 
sigortalarda ilk yıllar içerisinde 
sözleşmeden çıkış sadece maddi 
dezavantajlarla mümkündür. 

Fesih
Bir sigortayı feshetmek istemenin 
çeşitli nedenleri vardır, yani mali bir 
darboğaz, hayat şartlarının değişmesi 
veya en basit ifadeyle memnun 
kalınmaması.
Artık primleri ödeyemiyorsunuz 
veya ödemek istemiyorsunuz. O 
zaman kafanızı kuma sokmayın, 
sigortacıyla temasa geçin ve ancak 
onunla mutabık kaldıktan sonra 
primleri düşürün veya durdurun. 
Ödemeyivermek bir dizi ihbar 
almanıza ve borçlanmanıza neden 
olurken, ayrıca sigorta güvencenizi de 
kaybederseniz.
Artık poliçeye ihtiyacınız yok. 
Aracınızı veya mopedinizi satıyor veya 
partnerinizden ayrılıyorsunuz ve onun 
adına düzenlenmiş ölüm sigortasını 
feshediyorsunuz.

Hasarın doğru 
bildirilmesin
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Her şeyden önce eğlence,  
peki ya sonrası? 

Keyifler yerinde, hava harika, mangal 
ziyafeti kusursuz, ta ki Florian (24) 
birine yol vereceği sırada alçak balkon 
korkuluklarından geriye doğru düşene 
kadar. Teşhis şok edici: Omurga kırığı, 
belden aşağı felç ve işine devam 
edebilmesi için artık hiç şansı yok. 
Florian’ın evi de şimdiki şekli itibarıyla 
artık kullanılamaz durumda: bir 
tekerlekli sandalye için kapılar çok dar, 
banyo ve tuvalet çok küçük, mobilyalar 
da engellilere göre değil. Bir tadilat için 
tahmini masraf: yaklaşık 50.000 Euro.

Hastane ve rehabilitasyondan sonra 
maddi yardım 
Böyle bir durumda boş zaman kaza 
sigortası büyük bir nimettir. Çünkü 
tıbbi tedavi ve rehabilitasyon yasal 
sağlık sigortası (▶ Sayfa 6) tarafından 
karşılansa bile, çoğu durumda bu 
yeterli değildir. Kazazede emekliliği, 
tadilat masrafları veya öteki kalemler 
devlet baba tarafından ancak iş, okul 
veya üniversite ile bağlantılı bir kaza 
söz konusu olduğunda üstlenilir. Ev 
hanımları ve erkekleri ise kesinlikle 
kazaya karşı sigortalı değillerdir. Ve boş 
zamanlarda da çalışanların, 
öğrencilerin ve üniversite 
öğrencilerinin kazaya karşı sigorta 

korumaları yoktur. Oysa özel sigorta 
güvencesinin masrafları oldukça 
hesaplıdır: Bir kişi için yılda 100 ila 150 
Euro arasında, aile için ise 200 ila 300 
Euro civarındadır.

 Boş zamanlar ve spor

Kazaların  %  70’i  boş  zamanlarda 
gerçekleşiyor.  Bu  yılda  830.000 
Avusturyalı‘nın  başına  gelmektedir. 
Bunlardan  yaklaşık  8.600’ü  kalıcı 
hasar taşımaktadır. 
En yüksek risk 14 yaş altı çocuklar için 
geçerlidir: 2011 yılında 1.000 çocuk-
tan 129’u bir kazada yaralandı, bunu 
1000 kişide 125 kazayla 15 ila 24 yaş 
grubu kişiler izledi.

Rakamlar ve olgular

Önemi risk koruması: 
Dağdan helikopterle kurtarma 
Bunda her zaman Worst Case – 
topyekûn sakatlık – söz konusu olması 
gerekmez. Bacak kırılması nedeniyle 

sizi hastaneye uçurmak için 
helikopterin dağa hareket etmesi 
yeterlidir. Helikopter masrafları uçuş 
dakikasına göre hesaplanır ve çabucak 
dört haneli bir Euro tutarına tekabül 
edebilir. Sağlık sigortası burada sadece 
tıbbi emarelerde sabit miktar öderken, 
bu ise normalde esas harcamaları 
karşılamaz. Aradaki fark genelde 
binlerce Euro olur. Burada da özel bir 
kaza sigortası tüm masrafları üstlenir.

Artış ve sakatlık
Boş zaman kaza sigortalarında önemli 
bir faktör ise artıştır. Bundan sigorta 
tutarının orantısız artması 
anlaşılmaktadır. Ekseriyetle yüzde 
50’den fazla sakatlık durumunda bu 
söz konusudur. Tam sakatlıkta (yüzde 
100) zarar halinde anlaşılmış olan 
yüzde 300 oranında artışta sigorta 
tutarının üç katı tarafınıza ödenir. 
Ama şunu bilmelisiniz: 10 vakadan 
9’unda sakatlık derecesi yüzde 50’nin 
altındadır. Artış uygulaması konusunda 
sigortacılar arasında çok büyük 
farkların olması sebebiyle, bu noktaya 
dikkat etmelisiniz, çünkü çok sayıda 
ürün teklifi daha düşük derecelerde de 
ortalamanın üstünde ödemeleri 
öngörmektedir.

Boş zaman kaza sigortası bir kazadan 
sonra  bir  kereliğine  poliçede 
kararlaştırılmış  sigorta  tutarını 
karşılar.  Yani  kaderin  cilvesinin  yol 
açtığı tadilat veya benzeri için büyük 
bir tutar hazırdır. Bunun dışında aylık 
belirli  bir  ek  emeklilik  parası 
alınabileceği  konusunda  anlaşma 
yapılabilir.
Kaza  sigortalı  olmanın  yanında  iş 
göremez  hale  getiren  bir  hastalık 
durumu için de sigortalı olmak isterse-
niz,  özel  bir  iş  göremezlik  sigortası 
yapmalısınız (▶ Sayfa 18). Bu tabi salt 
bir  kaza  sigortasına  nispeten  daha 
pahalıdır.

Kaza mı yoksa iş göre-
mezlik sigortası mı?
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Bir sigortalı bir kaza sonucu bedeni ve 
zihni  performansını  sürekli  yani  üç 
yıldan  uzun  süreli  yitirmişse  sakat 
sayılır. Burada sakatlık için farklı dere-
celer  vardır.  Bu  dereceler,  organlar 
için  belirlenmiş  olan  oranlara  göre 
sigortacıdan sigortacıya değişir.  İşte 
sigorta  şirketlerinin  farklı 
değerlendirmelerine birkaç örnek:

Sakatlık nedir?

Hasar Sakatlık derecesi

Bir kulakta işitme kaybı % 15 ila 45 arası

Bir göz kaybı % 35 ila 60 arası

Bir diz altı bacak kaybı % 50 ila 70 arası

Bir ayak kaybı % 45 ila 70 arası

Sigortacı sakatlık derecesine göre ödeme yapar, 
örneğin yüzde 75 sakatlıkta sigorta tutarının yüzde 
75’ini. 

Sigorta tutarı için ana kural
Artış meselesi: Bu sigortada da en 
önemli hedef kendinizi Worst Case için 
yeteri kadar güvence altına almanızdır. 
Tam sakatlıkta gerekli adaptasyon  
çalışmalarını yapabilmeniz ve 
muhtemelen yetmeyecek olan devlet 
emeklilik maaşını takviye edebilmeniz 
amacıyla sigorta ödemesi yıllık brüt 
gelirinizin beş ila altı katı kadar 
olmalıdır. Yani yaklaşık olarak 2.000 
Euro’luk (yılda 14 kez) bir aylık brüt 
maaş tutarında yüksek artışlı (yüzde 
300 ila 400) olarak anlaşılmış yaklaşık 
150.000 Euro’luk bir sigorta tutarı.

alamaz. Bu tip riskler sizin için de söz 
konusu ise özel bir iş göremezlik 
sigortası (▶ Sayfa 18) yaptırmayı 
düşünmeniz gerekir.

Her spor dalı sigortalı değildir
Spor kazalarında da her şey tamamen 
sigortalı değildir. Bir dernek kayak 
yarışına katılmak kaza sigortası 
koruması altında olabilir, örneğin 
dernek üyeliğiyle de. 
Ama bir eyalet şampiyonasına veya 
milli şampiyonaya ya da uluslararası 
spor faaliyetlerine katılmak sigorta 
kapsamında değildir. 
Ayrıca kapsam dışı olanlar ise - 
sigortacıya göre değişir - yamaç 
paraşütü, yelkenkanat sporu, paraşütle 
atlama, Bungee-Jumping, Rafting, 
Amerikan futbolu veya House-
Running gibi riskli ve modern spor 
türleridir.
Sigortacılar başvuru belgelerinde 
tehlikeli spor türlerinin yapılıp 
yapılmayacağını, yapılırsa hangisinin 
yapılacağını sorar. Bu bilgilere  
göre hangi şartlar altında bir 
sözleşmenin yapılmasına karar  
verirler. Kandırabileceğinizi ise 
düşünmeyin: Sigorta kapsamına 
girmeyen bir spor sırasında kazaya 
uğrarsanız beş kuruş 
alamazsınız!

Üyeler için sigorta
Temel boş zaman kaza sigortaları sıkça 
spor ve gezinti dernekleri, sürücü 
kulüpleri üyelikleri ve kredi kartı 
üzerinden söz konusudur, ancak: 
Genelde bu sigorta belirli etkinliklerle 
ve alanlarla kısıtlandırılmıştır. O zaman 
üç kez kaza sigortalı olmanıza rağmen 
evdeki bir tamirat sırasında meydana 
gelen bir kazada sigortanız yoktur. Bu 
tip bir kazada iki parmağınızı 
kaybetseniz, yüzde 15 sürekli sakat 
sayılırsınız. Ama belki sürücü kulübü 
yüzde 20’lik sakatlıktan itibaren, spor 
derneği ise sadece birliğin faaliyetleri 
kapsamındaki kazalarda ödeme 
yapmaktadır ve kredi kartı sigortası da 
örneğin sadece seyahatlerde ve ancak 
yüzde 50’lik bir sakatlıkta geçerlidir. 
Gerçi dernek üyelerinin sigortaları 
hesaplıdır, ancak komple bir kaza 
sigortasının yerini alamazlar. 

Çok yönlü sigorta yok
Ama boş zaman kaza sigortaları da 
Tutto-completo güvence değildir. 
Bireysel ihtiyaçlarınıza tam 
uyarlabileceğiniz çok çeşitli seçenekler 
mevcuttur. Dezavantaj ise: Bu kadar 
çok hizmet ve tarifede profesyonel 
yardım ve danışmanlık da lazım olur. 
Ve tıpkı bütün sigortalarda olduğu gibi 
sözleşme yapmadan önce hakkında 
bilgi sahibi olmanız gereken 
istisnai durumlar da vardır. 
Örneğin donmalar kaza 
tanımıyla örtüş-
mediğinden dolayı bir 
dağcı kötü havanın 
oluşmasıyla el ve 
ayak parmaklarında 
donmalara maruz 
kalarak tamamen iş 
görme yeteneğini 
kaybederse beş kuruş 
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Araç mâli mesuliyet sigortası:  
Çarpma sonrası yardım
Tek başına moped veya araçla gitmek, 
hızını kendi belirlemek, kendinin ağası 
olmak - ne kadar da hoş. Ama gelin 
görün ki insan yolda tek başına değildir 
ve en küçük dikkatsizlik dahi dramatik 
neticelerle sonlanabilir. 19 yaşındaki 
Alwin’de olduğu gibi: Araba sürmeyi az 
çok biliyor ve Cuma günleri her 
zamanki gibi diğer üç genç arkadaşıyla 
Viyana’dan Kärten’e gidiyordu. Seyir 
sırasında çok kısa bir süre arkadaşları 
dikkatini dağıtınca normal hızda 
gitmesine rağmen savrulup yanında 
seyir halinde olan diğer bir araca çarptı. 
Her ikisi de direksiyon hakimiyetini 
kaybetti, Alwin’in arabası defalarca 
takla attı, diğeri ise sol refüje çıktı ve 
şiddetli bir dizi çarpışmanın yaşandığı 
yolun karşı tarafına uçtu. Bilanço: 3 ölü, 
birçok ağır yaralı, birçok yaralı, maddi 
hasar.

Sigortasız olmaz
Bütün bunları ve bir de geniş kapsamlı 
kurtarma ve temizleme çalışmaları için 
kim ödeme yapmalıdır: Daha henüz 

gelir sahibi olmayan Alwin mi? İşte 
böyle durumlarda çok sayıda 
mağdurun hakettiği parayı alması ve 
zarar verenin ömrünün sonuna kadar 
maddi yıkımla karşı karşıya kalmaması 
için her otomobil, moped ve motosiklet 
sahibi yasa gereği mâli mesuliyet 
sigortası yaptırtmak zorundadır. Bu 
sigorta, sigortalı olarak aracıyla 
başkalarına verilen zararları öder ve 
haksız talepleri ortadan kaldırmak için 
masrafları da üstlenir.
Sigortalanmayan ise kendi aracınızdaki 
hasarlardır - yani Alwin eğer aracına 
kasko sigortası yaptırmadı ise, kendi 
cebinden yeni bir araba almak 
zorundadır (daha fazla bilgi  
▶ Sayfa 15).

Ürün tekliflerini karşılaştırın
Tam da araç mâli mesuliyet sigorta-
larında internet üzerinden mükemmel 
bilgi edinilebilmektedir. Sigorta 
danışmanları kampanyalar ve 
indirimler hakkında bilgi verir. Ancak 
burada da bağımsız danışmanlardan 
da mutlaka birçok teklif alınmalıdır. 
Bunlar ayrıca bir sigortacı bulmak için 
de yardımcı olurlar, çünkü 25 yaş altı 
genç sürücüler sigorta şirketleri 
tarafından pek arzu edilmemektedir: 
Bazıları büyük kaza riski nedeniyle 
yüksek bir gençlik tarifesi uygulamakta 
veya hasar durumunda öz katkı payı 
öngörmektedirler.

  Moped, araba ve diğerleri

• Araç mâli mesuliyet 
   sigortası
• Kasko
• Yolcu kaza sigortası

10 ila 19 ve 20 ila 29 yaş grubu, trafik 
kazası  istatistiğinde  en  çok  yaralan 
grup olmaktadır. 2011 yılında toplam 
45.024  yaralının  %  45’i  29  yaşın 
altındaydı, 523 ölünün ise % 28‘i 29 
yaşın  altındaydı.  İnsanların  zarar 
gördüğü her 10 trafik kazasına en az 
bir motosiklet dahil olmuştur.

Rakamlar, veriler, olgular

Alkol alıp direksiyon başına geçmek 
oldukça  mantıksız  bir  durumdur. 
Bunun için zil zurna sarhoş olmaya da 
gerek yok: 0,5 promilden itibaren yüz-
lerce Euro ceza ödenir ve sicile işlenir, 
0,8 promilden itibaren ise ehliyete bir 
aylığına el konulur. Ve promil sayısı 
arttıkça daha fazla ceza tatbik edilir. 
Deneme  sürücü  belgesi  sahiplerine 
ise sadece 0,1 promil izin vardır.
Bunun  üstüne  bir  de  kaza  yapılırsa 
kasko  ve  kaza  sigortası  devre  dışı 
kalır ve kazada kandaki alkol oranı 0,8 
promilden fazla ise araç mâli mesuli-
yet  sigortası  11.000  Euro’ya  kadar 
geri ödeme talep edebilir. 
Ayrıca  aradan  geçen  sürede  birkaç 
saat  uyunsa  da  bu  ortaya  çıkabilir: 
İnsan vücudu saat başına sadece 0,1 
promili yok eder!
Uyuşturucu  madde  etkisi  altında 
yapılan  direksiyon  başına  geçilmesi 
halinde (devlet hastanesinde muaye-
ne!)  tıpkı  0,8  promil  alkolde  olduğu 
gibi aynı cezalar geçerlidir. Muayene 
reddedilirse en az altı aylığına ehliye-
te el konma ve yüksek para cezaları 
ödeme tehlikesi vardır (daha fazla bil-
gi için bkz. www.meinschein.at). 

Tam bir mantıksızlık: 
Alkollüyken direksiyona 

geçmek



Bu size prim tasarrufu kazandırır, tam 
şartları sigortacınızla görüşmeniz 
gerekir. İki tekerlekliler sıkça çalınır veya 
park yerinde hasar görür. Bu tip 
hasarlar sadece bir kasko sigortasıyla 
karşılanır – burada sigorta ve öz katkı 
payları için çok sayıda seçenek vardır. 
Mutlaka birçok teklifi karşılaştırın ve 
kaskonun motosiklet garajda durduğu 
dönemlerde de işlediğine dikkat edin. 
Moped ve motosiklet sürücüsü olarak 
bir boş zaman kaza sigortasını da 
düşünün (▶ Sayfa 12). Özellikle genç 
motosiklet sürücüleri 
sıkça kaza 
yapmaktalar.

şirketine geçildiğinde zorunlu olarak 
belirlenen bu kademeler bir sonraki 
sigortacı tarafından devralınmaz. 

Kasko ve yolcu kazası
Kasko sigortası kendi aracınızdaki 
hasarları karşılar ve yeni araçlar için 
gayet mantıklıdır. Eski “ikinci el” bir 
araç sürüyorsanız prim ödemelerinin 
satın alma değerine değer nitelikte 
olup olmadığını iyice düşünün. 
Kurallar gereği hasar durumunda öz 
katkı payı hesaplanır, yani yılda birkaç 
kez de olsa her hasar durumunda 
öncelikle anlaşılan varılan öz katkı 
payını cebinizden ödemelisiniz, ancak 
arta kalan sigortacı tarafından 
karşılanır. Özel bir yolcu kaza sigortası 
yapmak ancak sürücünün kaza 
sigortası yoksa mantıklı olur (▶ 
Sayfa12). Diğer yolcular araç mâli 
mesuliyet sigortası üzerinden 
sigortalanmıştır.

Yıllık ödeme ve fesih
Aylık ve yılda dört taksit yerine 
primlerinizi imkanlar ölçüsünde her 
zaman yılda bir kez peşin ödüyorsanız 
bu daha hesaplıdır! Ayrıca araç mâli 
mesuliyet sigortanızın halen hesaplı 
olup olmadığını düzenli aralıklarla 
kontrol edin. Feshetmek yıllık olarak 
mümkündür, ancak fesih sürelerine 
dikkat edin (▶ Sayfa 11). Bir hasar 
durumunda gerekçe belirtilmeden 
feshedilebilir. Araç mâli mesuliyet 
sigortalı bir aracı sattığınız zaman 
sigorta otomatik olarak sigorta 
sözleşmesini bir aylık süreyle 
feshedebilen alıcıya geçer.

Moped ve motosiklet için özellikler
Mopedinizi veya motosikletinizi soğuk 
mevsimlerde sürmeyecekseniz, 
plakaları belirli bir zaman için yerel 
ruhsat merkezlerine iade edebilirsiniz. 

Kazasızlık indirimi –  
Kazadan dolayı yüksek prims
Prim, sigortalının yaşının yanısıra 
motor gücüne veya motosikletlerde 
motor hacmine göre, koltuk sayısına 
ve de hasar durumuna göre değişir. 
Kazasızlık indirimi - Kazadan dolayı 
yüksek prim sistemi yasal olarak 
düzenlenmemiştir. Yeni başlayanlar 
için 09 kademesinden başlanır ve 
primin yüzde 100’ü ödenir. Kazasız 
geçen her yılla 00 kademeye kadar 
düşülebilir - her hasar durumu ise 17. 
kademeye doğru üç kademe artırır. 
Sigortacı değiştirilirse kazasızlık 
indirimi - kazadan dolayı yüksek prim 
sınıflandırması saklı kalır.
Dikkat: Her sigortacı  kazasızlık indirimi 
- kazadan dolayı yüksek prim sistemini 
bireysel uygulayabilir, yani kazasızlık 
indirimi - kazadan dolayı yüksek prim 
kademelerini kendi ilkelerine göre 
belirleyebilir. Bu nedenle başka sigorta 
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Sigortacıları  yalnız  siz  değiştire-
mezsiniz. Çok sayıda hasar ve kaza 
yaparsanız  sigortacı  da  sözleşmeyi 
feshedebilir!  Ve  hemen  yeni  bir 
sigortacı  bulmanız  gerekir,  çünkü 
araç    mâli  mesuliyet  sigortası 
olmaksızın araç kullanmakla sadece 
yasayı  çiğnemezsiniz:  Bir  trafik 
kazasında  tüm  hasarları  (kendi 
aracınızın ve diğerlerinin) kendi cebi-
nizden  ödemek  zorundasınız. 
Sigortacı  bulamadığınız  zaman 
Avusturya  Sigorta  Birliği  (VVO) 
tarafından bir sigorta şirketine yönlen-
dirilirsiniz  -  bu  ise  yasal  mevzuata 
göre yüzde 50‘ye varan prim zammı 
isteyebilir. Yani akıllı araç kullanmak 
sadece sağlık açısından gerekli olma-
kla kalmamaktadır.

Çok kaza yapanların 
dikkatine
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Ev eşyasını sigortalattırmak
Bekar veya öğrenci odasındaki pılı 
pırtıyı hırsızlık ve su hasarlarına karşı 
sigortalattırmak herhalde çok mantıklı 
olmaz. Evinizdeki eşyaların toplamı bir 
hâne sigortasının yıllık primine 
nispeten daha değerli olmadığı sürece 
poliçeden tasarruf edilebilir. Gerçi 
günümüzde en alçak gönüllü evlerde 
bile elektronik cihazlarla birkaç bin 
Euro’luk bir değer ortaya çıkabiliyor. 
İkincisi ise, bodrumda çok iyi 
korunduğu, binanın bisiklet 
bölümünde veya evde saklandığı 
müddetçe hâne sigortası üzerinden 
bisiklet bile hırsızlığa ve hasara karşı 
sigortalanır. Ve üçüncüsü de, hâne 
sigortalarına her zaman özel bir 
mesuliyet sigortası dahildir. Ve bu 
sonuncusuna her zaman sahip 
olmanız gerekir (Daha fazla bilgi  
▶ Sayfa 20).  

 İkamet ve seyahat etmek

• Hâne sigortası
• Ev sigortası
• Seyahatlerde sigorta  
  güvencesi

Bir  ortak  eve  taşındığınız  zaman 
burada  ikamet  edenlerden  birinin 
hâne  sigortası  olması  yeterlidir  -  bu 
durumda ev eşyaları sigortalanmıştır. 
Ama mâli mesuliyet sigortası sadece 
sigorta  sözleşmesini  yapan  için 
geçerlidir. Bu nedenle poliçeye adınızı 
yazdırın  veya  kendi  mâli  mesuliyet 
sigortanızı yaptırın!

OE‘de sigortalı mı?

Cam kırılmasının kapsam dışı 
bırakılması  Primi  üçte  bir  oranında 
düşürür.
Öz katkı payı kararlaştırılması Bu 
takdirde gerçi küçük hasarları kendi-
niz  ödersiniz,  ancak  kötü  sürprizler 
(yangın,  hırsızlık  ve  benzeri)  biraz 
daha hesaplı olarak sigortalanır.
Hırsızlığa karşı ek tedbirler  Emni-
yetli giriş kapısı, alarm sistemi v.s de 
primi aynı şekilde düşürebilir.

Tasarruf olanakları

Ev: Evsizliğe karşı güvence
 
Hâne sigortasında boşta duran, bir 
başka deyişle evi tepeüstü 
çevirdiğinizde yere düşecek her şey 
sigortalı iken, ev sigortasında sadece 
“donanım” sigortalıdır, yani duvarlar, 
zeminler, çatı, elektrik ve gaz 
tertibatları, su boruları – yani bir 
binanın tüm sabit parçaları. 
Kendinize ait eviniz varsa böyle bir 
sigorta yaptırmanız oldukça 
mantıklıdır; sadece en önemli 
risklerden birini güvence altına almak 
adına bile: komple yangın ve böylelikle 
evi kaybetme riski. 

Fazla veya yetersiz sigortadan kaçının
Hâne ve ev sigortasında en önemli 
olan husus sigorta tutarıdır:  
Çok düşükse yetersiz sigorta  
söz konusudur. O zaman hasar  
durumunda hasarın sadece bir kısmı 
karşılanır. 
Hâne örneği: Ev eşyasının 150.000 
Euro’luk bir değeri olmasına rağmen 
75.000 Euro’luk bir sigorta tutarı için 
anlaşılmıştır. Bu durumda sigortacı 
hasar durumunda sadece yarısını öder, 
yani 6.000 Euro’luk bir hasarda sadece 
3.000 Euro. 

Su deyip geçmeyin
Bunun dışında hâne poliçesi ve 
bununla bağlantılı mesuliyet sigortası 
örneğin su hasarları evinizden 
aşağıdaki komşulara kadar gider ve 
burada ciddi hasarlar meydana 
getirirse maddi açıdan size yardımcı 
olur. Çamaşır makinesi su baskınına 
neden olursa muhtemelen yerine 
yenisini alırsınız. Ancak yanlışlıkla 
küvetin taşmasına sebep olursanız 
sigortacı para ödemez, çünkü su 

baskını bir boru hattı nedeniyle 
meydana gelmemiştir ve bu nedenle de 
sigortalı değildir. Ancak bu durumda 
muhtemelen mâli mesuliyet sigortası 
ödeme yapar. Ama hâne sigortaları 
komple sigorta paketi değildir. 

Sigortacının  ödeme  yapması  için 
hasarları olabildiğince önlemeli veya 
en az seviyede tutmalısınız. Yani bir 
yangın  sırasında  hemen  itfaiyeyi 
arayın,  su  hasarında  ana  vanayı 
kapatın  veya  borular  donmuşsa 
sadece uzman kimselere buzunu çöz-
dürün.  “Hasarı  en  az  seviyede  tut-
mak”  örneğin  hasar  kaldırma 
çalışmalarını  en  pahalı  şirkete 
yaptırmamak da demektir. 

Hızlı davranmak önemli
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yoksa tazminat alamazsınız. Genelde 
poliçeye mâli mesuliyet sigortası da  
(▶ Sayfa 20) dahildir. Hasar vermeniz 
veya bir kaza yapmanız halinde 
önemlidir. 
Tatil bölgenizin sigorta kapsamında 
olmasına dikkat edin. 
• Bir boş zaman kaza sigortanız varsa 
kurtarma ve geri nakil masrafları 
karşılanır. Dünya çapında geçerli 
olmasına da dikkat edin ve kapsamını 
genişlettirin. 
• Seyahatinizi kredi kartınızla öderseniz, 
belirli temel sigortalar da buna dahil 
olabilir. 
Kart sunucunuzun internet sayfasında 
hangilerinin olduğunu okuyun ve 
müşteri destek numarasını sadece  
cep telefonuna değil, kağıda da 
kaydedin!
Çocuk bakıcılığı, yurtdışı sömestri veya 
iş gereği yurtdışında uzun süre 
kalacaksanız konu hakkında daha fazla 
bilgi için bkz ▶ Sayfa 19’da.

Sigorta tutarı yüksekse gereksiz yere 
prim ödüyorsunuz demektir (fazla 
sigorta). Pratikte sigorta tutarını 
konutun büyüklüğüne ve donanım 
standardına göre belirlemek 
gelenektir. İleriki yıllar için yetersiz 
sigortadan kaçınmak için genelde bir 
değer koruma maddesi dahil edilir. 
Bununla sigorta tutarları ve primleri 
yıllık olarak tüketim fiyat endeksine 
uyarlanır. 
Toptan fiyatın belirleyici avantajı: 
Sigortacı hasar durumunda yetersiz 
sigorta bahanesine başvuramaz. Gerçi 
bu ekseriyetle primleri biraz yükseltir, 
ancak buna karşın en yüksek tutar 
(yani kararlaştırılan sigorta tutarının) 
ödenir. 
Yeni sözleşmelerde sigortacı 
tarafından yetersiz sigorta feragati 
standart hale gelmiştir.

Yeni değer mi yoksa rayiç değer 
üzerinden mi ödeme? 
Sigortacıların geneli yeni değer 
üzerinden tazmini öngörürler. Yani bir 
hırsızlık vakasında zarar gören bir DVD 
çalar veya çalınan bir dijital kamera için 
eş değerde yeni bir cihaz satın 
alabilirsiniz. Karşılanan ise piyasa 
değeridir. 
DVD çalar için beş yıl önce 800 Euro 
ödeme yaptıysanız ve aynı cihazın 
fiyatı bugün yarısı kadar ise sadece 400 
Euro alırsınız.  

Çift  masraftan  kaçınmak  için  hâne 
sigortaları  birleştirilebilir.  Aynı  eve 
taşınmada daha “yeni” olan sözleşme 
olağanüstü feshedilebilir. En mantıklı 
olanı  ise  her  iki  partnerin  de 
sözleşmede  anılmalarıdır  ve  sigorta 
tutarlarının uyarlanmasıdır.

Aynı eve taşınıyoruz!

Seyahatlerde: 
Sırt çantasında temel koruma
 
Seyahatlerde en önemli güvence 
sağlık sigortasıdır. Örneğin www.
sozialversicherung.at adresinden 
Avrupa sağlık sigortası kartının 
(e-kartın arka yüzü) gittiğiniz ülkede 
geçerli olup olmadığını okuyun. 
Geçerli olsa bile bazen tedavilerin 
peşin olarak ödenmesi gerekir! Diğer 
ülkeler için işveren veya sağlık 
sigortanız tarafından bir yurtdışı sağlık 
karnesi edinin veya özel bir seyahat 
sağlık sigortası yaptırın.

Bir seyahat sigortası paketi  
yaptırmadan önce 
• Hâne sigortanız varsa veya henüz 
ailenizle yaşıyorsanız bagajınız 
muhtemelen tatilde de bunların 
poliçeleri üzerinden sigortalanmıştır. 
Fakat dikkat edin: Asla gözden 
kaybetmeyin veya sağlam kilitleyin, 
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Bunlardan bir tanesi ise ciddi bir kazanç 
kaybı yaşadığınız bir zaman dilimi için 
sigorta yaptırmanızdır. Örneğin 
sigorta müddeti 45 yaşına kadar sınırlı 
olan 25 yaşındaki bir öğretmen 65 
yaşına kadar kendisini iş göremezliğe 
karşı sigortalattıran arkadaşına 
nispeten üçte iki oranında daha az 
prim öder. 
Belki özel kademede de tasarruf 
edebilirsiniz. Sigorta şirketleri 
meslekleri çeşitli risk gruplarına 
ayırırlar: 
Bir grup içerisinde örneğin belirli 
meslekler düşük riskli olarak kabul 
edilir, doktorluk, avukatlık ve 
öğretmenlik gibi, diğer bir grupta ise 

Neden özel iş göremezlik sigortası?
Yaklaşık 40 yaş altı çalışanlar yasal 
sosyal sigortanın en düşük ödeme 
haklarından faydalanabilirler. Bunlar 
için özel bir iş göremezlik sigortası  
(BU) daha 
yüksek olan 
devlet emeklilik 
maaşına kadar ek 
bir güvence görevi 
görür. Özel BU, 
çalışma yeteneğiniz 
bedeni ve zihinsel 
bakımdan sağlıklı 
insanlara nispeten 
en az 6 ay boyunca 
yüzde 50’den daha 
fazla düşüşe geçerse 
ödeme yapar. 
• Bu bir iş kazası 
veya bir mesleki 
hastalık yüzünden   
g e r ç e k l e ş m i ş s e 

devletten emeklilik maaşı hakkına 
sahip olursunuz. Ne zamandan 
itibaren devlet iş göremezlik veya 
sakatlık emekli maaşı hakkı olduğu  
▶ 6. sayfadan itibaren okunabilir. 
• Özel iş göremezlik sigortası boş 
zaman kazalarını da öder ve boş 
zaman kaza sigortasına karşın işten 
bağımsız meydana gelen hastalıkları 
da karşılar.

Primden tasarruf edin
Özel iş göremezlik sigortasının ev 
bütçesinde büyük bir delik açmaması 
için primleri düşük tutmak için her 
türlü imkandan yararlanmanız gerekir. 

Meslek eğitimi, yüksek öğrenim ve işJob

•  İş göremezlik sigortası
• Maluliyet sigortası
• Yurtdışında iş ve yüksek 
  öğrenim

İş  göremezlik  bilinenin  aksine  ilk 
aşamada  kazalardan  değil, 
hastalıklardan kaynaklanır. Emeklilik 
sigortası  kurumunun  verilerine  göre 
2010 yılı için iş göremezlik vakalarının 
%  39’una  fiziksel  hastalıklar,  % 
23’üne hareketi sağlayan organlarda-
ki  hastalıklar  ve  sadece  %  4‘üne 
kazalar neden olmuştur. 
(Kaynak: İş göremezlik için Continen-
tale araştırması, 2011)

Rakamlar ve olgular

Kaza sigortası İş göremezlik sigortası
Sigorta ne zaman öder? Bir kaza sonrası kalıcı bir 

bedensel engel olduğunda
Hastalık veya kaza sonucu iş 
göremezlikte

Ödeme nasıldır? Bir kerelik tutar ve/veya 
aylık emeklilik parası

Aylık emeklilik parası

Neden sigorta gerekir? Genç insanlarda (özelli-
kle sporla uğraşanlarda) 
hastalıklara nispeten kaza-
lar daha büyük tehlike arz 
etmektedir. Ayrıca birçoğu 
bir kaza sonrasında kısmi 
sakatlıkla çalışmaya 
devam edebilir, ancak 
mevcut evlerini engelli 
konumuna çevirmek için 
acilen büyük tutarlara 
ihtiyaçları vardır.

İş göremezlik vakalarının 
yaklaşık % 90’ı hastalıkla 
alakalıdır ve kazalar buna 
neden olmaz. Resmi iş 
göremezlik emekliliği genç 
yıllarda oldukça düşüktür.

Kaza mı yoksa iş göremezlik sigortası mı?

Henüz  iş  hayatında  olmayan  bir  kimsenin  iş  göremezliğe  karşı  kendisini 
sigortalattırması muhtemelen aklına bile gelmez. Ama ailenin güvencesini belki de 
düşünmek zorunda kalan gençlerde veya üniversite öğrencilerinde söz konusu 
olabilir.  Bu  durumda  başvururken  hedeflediğiniz  mesleği  belirtirsiniz.  Ancak 
eğitimden sonra farklı bir meslek seçilirse (örneğin hekimlerde pratisyen hekim 
değil de üniversitede eğitmen olmak veya siyasal bilgilerden mezun olup araştırmacı 
değil de gazeteci olmak) bu husus sigortacıya bildirilmelidir: Her tür meslek değişimi 
bildirilmelidir ve muhtemelen sigortacının „tehlike sınıfına“ göre primlerin farklı ola-
rak kademelenmesini beraberine getirir.

Geleceğin mesleğini sigortalamak
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Ödemelerde ve primlerde büyük 
farklar vardır, bu yüzden önerileri 
karşılaştırmadan sözleşme yapmayın! 
Genç insanlar için yurtdışında ikametle 
ilgili değerli bilgileri içeren ücretsiz bir 
broşürü www.jugendservice.at 
adresinden indirebilirsiniz.
Bir iş veya eğitim öncesi veya sonrası 
bir süreliğine bir veya birçok ülkeyi 
gezmek istiyorsanız özel bir seyahat 
sigortası yerinde olur. Hangi temel 
güvenceye ihtiyacınız olduğu ▶ sayfa 
20’de yer almaktadır.

devam eder, tıpkı aile üzerinden 
sigortalı olmak veya ÖH sigortası gibi 
(▶ Sayfa 20).

Kendiniz tarafıdan sigortalanma
Bir acente veya organizasyon aracılığı 
olmaksızın bir süreliğine yurtdışına 
çıkarsanız sosyal sigorta 
kuruluşunuzdan e-kartınızın hedef 
ülkede kabul görüp görmediğine dair 
bilgi alın. Eğer değilse özel bir 
sigortacıdan ek bir yurtdışı sağlık 
sigortası edinin. Özel ek sigortalarda 
dünya çapında geçerli boş zaman kaza 
sigortası önerilir (▶ Sayfa 12).
Hâne sigortası (▶ Sayfa 16) üzerinden 
bir sigorta güvenceniz yoksa en geç 
şimdi tarafınızdan kaynaklanan 
hasarların karşılanmasında maddi 
olarak size destek çıkacak olan mâli 
mesuliyet sigortası yaptırın. Bunun 
fazla bir maliyeti yoktur ve sizi büyük 
ödemelerden kurtarabilir. Burada da 
dünya çapında geçerli olma özelliğine 
dikkat edin!

Belirleyici olan:  
AB mi yoksa daha ötesi mi?
Hangi sigortalara ihtiyacınız olduğu 
hangi ülkeye gittiğinize bağlıdır. 
Avrupa dahiliyse şimdiye dek adı 
geçen sigortalarla oldukça iyi koruma 
altındasınızdır. Avrupa dışındaysa belki 
hukuki anlaşmazlık sigortası veya 
geniş kapsamlı seyahat ve geri nakil 
sigortası mantıklı olur. Bazı ülkelerde 
bu zorunludur. İlgili büyükelçiliklerden 
veya internet üzerinden ülkeye giriş 
şartları hakkında bilgi alın.

Çocuk bakıcısı paketleri
Birçok sigortacı kendi paketlerini 
sunmaktadır. www.arbeiterkammer.
com (Au-pair sigortaları) adresinde 
örneğin çocuk bakıcısı sigortalarıyla 
ilgili bir karşılaştırma vardır. Özetle: 

belirli meslekler yüksek riskli olarak 
kabul edilir, inşaat işçisi gibi. 
Kademelendirme bütün sigortacılarda 
aynı olmadığı için tam bir kıyaslama 
istemek mantıklıdır.

Chief Officer’den Security Officer’e 
BU sigortasını seçerken özellikle 
oldukça kısıtlı itiraz hakkının olmasına 
veya hiç olmamasına dikkat edin. Aksi 
halde sigortacı kapıcı, sekreter, bekçi 
vb olarak çalıştığınızı gerekçe 
göstererek ödeme yapmaz. Genel 
olarak sözleşme için geçerli olan: Ne 
kadar erken yapılırsa, o kadar iyidir. 
Çünkü kim genç ve sağlıklıysa daha az 
prim öder.

İş göremezlik mi yoksa maluliyet mi?
İş göremez olarak sayılıyorsanız 
şimdiye kadar yaptığınız mesleği artık 
yapamaz veya en azından geçici olarak 
yapamazsınız. Buna karşın malulseniz 
ne şimdiye kadar yaptığınız işi ne de 
başka bir mesleği icra edebilirsiniz. Bu 
riske karşı bir maluliyet sigortası imkanı 
vardır. Bu sigorta ağır hastalık veya 
bilhassa tehlikeli meslekler (örneğin 
imha uzmanı veya çatı kaplamacısı) 
yüzünden iş göremezlik sigortası 
yaptıramayan kimseler veya doktor 
veya noter gibi serbest meslek 
sahipleri için mantıklıdır. Prim tutarları 
iş göremezlik sigortasına göre daha 
ucuzdur. Ama bu sigorta kapsamı için 
de geçerlidir.

Yurtdışında çalışmak ve eğitim 
görmek
Buralardan gitmek: Organize iş 
ikametlerinde, çırak değiş-tokuşunda, 
stajlarda, yurtdışı sömestrinde v.s 
okullar, üniversiteler veya özel 
organizatörler tarafından genelde 
önemli sigortalara dikkat çekilir, 
kısmen sosyal sigorta vatandan 

...  Çırak  ve  öğrenci  değişimi  ve 
yurtdışında yüksek öğrenim için:
www.bmukk.gv.at ▶ Yurtdışında okula 
gitme
jugendinfo.akzente.net ▶ Uluslararası 
çırak değişimi XCHANGE
www.oeh.ac.at ▶ Yurtdışında yüksek 
öğrenim

Önemli linkler  
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bakıma muhtaç halde yaşamasına 
sebep olmak. Bu tip trajedilerin 
neticeleri sürekli olarak küçümsenir, 
çünkü: Neden olunan zararlardan tüm 
servetiyle bir ömür boyu mesul olunur. 
Gereksiz bir risk: Mâli mesuliyet 

sigortası yılda yaklaşık 35 
Euro’dan başlayan tutarlarla ve 
en az 1,5 milyon Euro’luk bir 
sigorta tutarıyla pahalı değildir 
ve hâne sigortasına dahil 
edilmiştir. İster bekar ister 
birliktelik içinde olunsun her tür 
yaşam tarzı için özellikle tavsiye 
edilir. Evlenmemiş de olsalar 
çiftler bile birlikte 
sigortalanabilirler. 
 

Aile üzerinden sigortalanmak
Geliriniz olmadığı ve ailenizle 
yaşadığınız müddetçe bunların hâne 
sigortası üzerinden sigortalısınızdır. Bu 
25 yaşına kadar veya aile yardımı 
devam ettiği sürece mümkündür.
Evden bir ortak eve, bir öğrenci 
yurduna veya kendi evinize 
taşındığınızda güvence iptal olur. 
İstenirse aileniz sigortacı ile “aile mâli 
mesuliyet sigortasında” kalmanız 
konusunda anlaşabilir. Ancak bu husus 
danışmanla konuşulmalı ve yazılı 
olarak kararlaştırılmalıdır.

Üniversite öğrencilerinde mâli 
mesuliyet sigortası boşlukları
• Ortak evde: Ortak ev için hâne 
sigortası olsa bile her oturan otomatik 
olarak sigortalanmış değildir, aksine 
sigortayı yapan kimse sigortalanmıştır. 
Ancak hâne sigortasına adınızı 
yazdırırsanız siz de mâli mesuliyet 
sigortalı olursunuz. Veya kendi mâli 
mesuliyet sigortanızı yaptırabilirsiniz.
• Öğrenci yurdunda: ÖH primi ile (her 
sömestir için 17,50 €) üniversite 

Vazgeçilmez:  
Özel mâli mesuliyet sigortası
Katrin (21) otobüsle meslek 
yüksekokuluna gitmek için yoldaydı. 
Otobüse binmek üzereyken öneml bir 
evrağı unuttuğu aklına geliverdi. 
Geçitten geri dönüp bakmadan 
caddeyi geçti. Bir araç sürücüsü 
aniden frene basmak zorunda kaldı, 
arkadaki araç ona çarptı ve öndeki 
aracı köşedeki küçük büfenin içine 
savurdu. Araç yarısına kadar işyerine 
dalmıştı, epey bir madde zarar verdi 
ama daha da vahim bir durum vardı: 
Yaralılar vardı. Hatta bunlardan biri 
olan aile sahibi bir işçi, ömrünün 
sonuna kadar sakat kalacaktı.
Bunların hepsinden Katrin sorumlu ve 
kendi veya ailesi üzerinden sigortalı 

değilse zararı cebinden ödemek 
zorunda. Masraflar çığ gibi, çünkü 
sayısız maddi hasar yanında yaralılar 
için manevi tazminat ve bakıma 
muhtaç hale gelen sakat adam için de 
ömürboyu ödemesi gerekli.
Özel mâli mesuliyet sigortası, sahip 
olunması gereken en önemli 
sigortalardan biridir. Sigortalı olarak 
diğer insanlara veya bunların 
mülklerine zarar verilmesi halinde 
tüm tahmin edilemeyen vakalar için 
ödeme yapar. Bunlar her zaman 
muazzam vakalar da olmaz: Bir 
arkadaşın pahalı dizüstü bilgisayarına 
zarar vermek veya kız arkadaşın 
evinde istemeden bir fincan kahveyi 
müzik setine dökmek de yeterlidir. 
Ancak bundan daha da külfetlisi 
görünürde masum, fakat neticesi 
büyük olanlardır, örneğin bisiklet 
sürerken bir zincirleme kazaya neden 
olmak veya kayak pistinde bir 
çarpışmaya neden olmak veya 
kazazedenin ömrünün sonuna kadar 

 Bekarlık, birliktelik ve aile

• Özel mâli mesuliyet sigortası
• Aile üzerinden sigortalı  
   olmak
• ÖH sigortası
• Hayat sigortası
• Kredi borcu sigortası
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Elbette en mantıklı olanı genç yaşta 
emeklilik  konusuyla  ilgilenmektir. 
Devletin emeklilik sistemine  ilaveten 
ikinci bir (firma emekliliği) ve üçüncü 
bir destek (özel sigorta) gittikçe önem-
li olmaktadır. Şu anda önerilen ürünler 
arasında  seçenekler  çok  fazladır, 
ancak  kafalarda  soru  işareti 
bırakmıyor  da  değil.  Enflasyon 
oranının oldukça üzerinde getiri elde 
etmek, sermaye piyasasındaki düşük 
faizler nedeniyle ancak yüksek riskler-
le  mümkündür.  Uzun  vadeli 
bağlayıcılık  ise her zaman esneklik-
ten  feragat  anlamına  gelmektedir. 
Burada  devlet  ve  finans  ekonomisi 
değişen  çalışma  dünyasına  göre 
esnek ürünler sunmalıdır. Her zaman 
parasına erişebilme  ihtiyacını hisse-
denler  ise  buna  uygun  tasarruf 
şekillerini düşünmelidir. Ama güvence 
şu  da  demektir:  Eğitimi  ve  öğretimi 
hızlıca ve odaklanmış olarak tamam-
lamak.

Emeklilik güvencesi

sigorta aynı ödeme tutarında hayat ve 
ölüm sigortasına nispeten daha 
hesaplıdır, çünkü sözleşme süresinde 
tasarruf yoktur. 
Başka bir isimle aynı sigorta ürünü  
ise kredi borcu sigortasıdır. Büyük bir 
kredi kullandığınız zaman banka 
tarafından istenir. Kredi ödemeleri 

devam ederken vefat ederseniz 
sigortacı ödenmemiş kredi 

tutarı için devreye girer. 
Primlerde önemli farklar 

olduğu için mutlaka 
birçok teklifi 

k ar ş ı l aş t ı r m anı z 
gerekir. Hayat ve 
ölüm sigortanız 
devam ediyorsa 
bunu muhtemelen 

kredi teminatı için 
kullanabilirsiniz.

öğrencileri otomatik olarak kaza ve 
mâli mesuliyet sigortalıdır (“ÖH 
sigortası”). Üniversitede, enstitü 
güzergâhında, üniversite tarafından 
organize edilen gezilerde ve hatta spor 
kurslarında ve öğrenci yurtlarında 
meydana gelen zararlar ve kazalar için 
geçerlidir. Fakat dikkat edin: Boş 
zamanınızda, üniversite etkinliklerinin 
ve kurumlarının dışında bir kaza 
yaparsanız veya bir zarara neden 
olursanız, ÖH sigortasıyla ne kaza ne 
de mâli mesuliyet sigortalı olursunuz!
• Kendi evinizde: Bir hâne sigortası sizin 
için mantıklıysa (▶ Sayfa 16), otomatik 
olarak mâli mesuliyet sigortanız da 
vardır. Aksi halde mutlaka özel bir 
mâli mesuliyet poliçesi edinmeniz 
gerekir.

Güvence altına almak 
Klasik hayat ve ölüm 
sigortasında sigorta ile tasarruf 
karma hale getirilir - karma 
seçenekleri ise herkese uygun 
olmayabilir. Bekarsanız ve 
çocuğunuz yoksa muhtemelen 

ölüm sigortasına da gerek yoktur. 
Sadece tasarruf etmek için klasik bir 
hayat sigortası kimi zaman en iyi 
seçimdir ve emeklilik sigortası olarak 
ömürboyu emekli maaşı imkanı 
sunmaktadır. 
Fakat: Tıpkı tüm hayat sigortası 
sözleşmelerinde olduğu gibi uzun bir 
sözleşme süresi hesaba katılmalıdır – 
gerçi zamanından önce iptal etmek 
mümkündür, ancak tavsiye edilmez ve 
maddi dezavantajları vardır. 
Getirisi şu anda tüm tasarruf 
ürünlerinde olduğu gibi düşüktür. 
Menkul kıymetli hayat sigortası 
seçenekleri (fona bağlı hayat sigortaları 
veya fon poliçeleri) belki daha 
getirilidir, ancak risklidir, çünkü burada 
sigortalı olarak kâra ve zarara ortaklık 
vardır. Ve de son yıllarda görüldüğü 
gibi menkul kıymetler piyasası her 
zaman yükselişte değildir. Olası bir 
alternatifi ise sermaye garantili 
seçenek ortaya koyar.  

Risk ölüm sigortası
Sabit bir birlikteliğiniz varsa hatta 
çocuklarınız da varsa ve ölümünüz 
halinde geride kalanlar için önlem 
almak istiyorsanız salt bir ölüm 
sigortası yaptırmayı düşünün. Bu 

Bir köpeğiniz varsa Viyana’da, Yukarı 
Avusturya’da,  Salzburg’da,  Tirol’da 
ve Steiermark’da köpek mâli mesuli-
yet  sigortası  yaptırmanız  gerekir. 
Aşağı Avusturya’da  ise özel  hayvan 
mâli  mesuliyet  sigortası  ancak  çok 
tehlikeli  köpekler  için  yasal  olarak 
öngörülmüştür. Bu tip sigortalar öneri-
lir, çünkü en sevimli, uslu hayvanlar 
dahi çok sayıda kişinin yaralanmasına 
yol açabilecek trafik kazalarına neden 
olabilir. Bunun masraflarını ise köpek 
sahibi karşılamak zorundadır. Genel-
de  köpekler  hâne  veya  ev  sigortası 
kapsamında  daha  hesaplı  sigor-
talanabilir. 

Köpekler için  
mâli mesuliyet sigortası



Daha başka ne var

• Hukuki Anlaşmazlık  
  Sigortası
• Özel kaza sigortası
• Onarım/Cihaz sigortası
• Kayak/Snowboard sigortası
• Araç onarım sigortası
• Bisiklet sigortası
• Sigorta uygulamaları

doktora gitmek istediğiniz zaman 
özel bir sağlık sigortası. Özellikle genç 
yaşta primlerin düşük olması ve  
yaşla beraber artması nedeniyle bu 
sigorta caziptir. Diğer taraftan genç 
insanlar çok nadiren ciddi 
rahatsızlıklardan şikayet ederler. Ama 
(kronik) bir hastalık varsa sigorta 
yapmak güçleşir. Ama kaliteli tıbbi 
hizmetleri bu ülkede özel bir ek 
sigorta olmadan da alırsınız. 
Yasaya göre 
doktorların, 
hastanelerin 
v.s tıbbi bakım 

ve tedavide resmi sigortalı ile özel 
sigortalı hastalar arasında ayrım 
yapmaları kesinlikle yasaktır. Daha iyi 
bir konuma sahip olma, özellikle 
serbestçe hekim seçimi, bir hastanede 
kalındığı zaman daha fazla hizmet 
veya alternatif tedaviler gibi ek 
hizmetler ile sınırlı olup, bu ise her 
sigortacıya göre değişir ve ancak 
belirli bir yüzde oranına kadar veya bir 
yıl için azami bir tutar ödenir. 

Kısa süreli ve küçük sigortalar
Bunun dışında nispeten hesaplı 
olmaları nedeniyle memnuniyetle 

teklif edilen bir dizi poliçe vardır. 
Kuşkusuz burada da eksiksiz 

kontrol yapılmalı ve 
danışılmalıdır. Çünkü ayda 
sadece birkaç Euro dahi olsa 
bu poliçelerle bir yılda 
bayağı bir meblağ 

meydana gelmektedir. 
Bunlar arasında soğuk kargo 

veya bagaj sigortası, düğün 
ve balayı sigortası veya - 
hayvan mâli mesuliyet 
sigortasına (▶ Sayfa 21) 

Yukarıda anılan özel şirketlerin 
sigortalarının yanısıra özel ihtiyacınız 
için önemli olabilecek çok sayıda 
daha başka sigorta vardır. Örnek: 
• Yüksek dava masrafları riskine karşı 
kendinizi güvence altına almak 
istiyorsanız özel bir hukuki 
anlaşmazlık sigortası. Burada da 
uzman danışmanlık imkanından 
yararlanın, çünkü hukuki anlaşmazlık 
sigortalarının birçok çeşidi vardır - 

burada önemli olan ihtiyaçlarınıza 
“uygun” olanı bulmanızdır.

• Bunun dışında özel 
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olmalıdır. Sigorta ödemesi yıllık 2.000 
Euro ile sınırlandırılmıştır ve öz katkı 
payı vardır. Örneğin farlarda, lastiklerde 
veya aküde belirli kusurlar ve hasarlar 
dahil edilmemiştir.

• Bisiklet sigortası. Kaliteli bisikletler 
için önerilir ve ancak bisiklet kapalı bir 
alanda tutulursa sigorta para öder. 
Daha da önemli olan ise bisiklet 
sürücüsü olarak bir zarara neden 
olduğunuz zaman mesuliyet riskinizin 
sigortalanmış olduğudur.

ve neyin olmadığı eksiksiz kontrol 
edilmelidir. Bu soruları bir danışmanlık 
görüşmesinde açıklığa kavuşturun. 
Kayak hırsızlığını zorlaştıran bir ipucu: 
Kayakları çifter çifter yan yana 
koymayın, aksine tek tek ve mümkünce 
birbirinden iyice uzağa koyun.

• Araç onarımı masrafı sigortası. Ancak 
bir kaskoyla beraber yapılabilir. 
Önemli: Sigorta yapıldığında araç 
maksimum altı yaşında olmalıdır ve 
120.000 kilometreyi geçmemiş 

kıyasla – yılda birkaç yüz Euro 
tutabilecek hayvan sağlık sigortası 
sayılır.
İşte burada ayrıntılı bir danışmanlık 
gerektirmesine rağmen en sık 
ayaküstü sunulan poliçelerden  
birkaçı:

• Onarım veya cihaz sigortaları (cep 
telefonu, dizüstü bilgisayar, kamera). 
Elbette başınıza bir kez de olsa 
gelmiştir: Bir cep telefonu, bir dizüstü 
bilgisayar veya başka bir elektronik 
cihazı satın alıyorsunuz ve kasada 
cihazın kaybına ve hasar görmesine 
karşı az bir aylık miktar karşılığında size 
sigorta teklif ediliyor. Neden olmasın 
diye düşünüyorsunuz, çok pahalı da 
değil. Oysa birçok muhtemel hasar 
yasal garanti, ürün garantisi veya 
muhtemelen var olan bir hâne 
sigortasıyla zaten sigortalıdır. 
Yerinde olan ise bu tip poliçelerin 
gerçekten de pahalı cihazlar için 
olmasıdır ve cep telefonu, kamera veya 
dizüstü bilgisayar kaybında veya 
hasarında mesleki sorunların ortaya 
çıkabilecek olmasıdır. Primler gerçi çok 
yüksek değildir, ancak öz katkı payı 
öngörülür ve tüm hasarlar karşılanmaz. 
Bunun dışında bir rayiç değer akdine 
sahip olunup olunmadığını kontrol 
edin. Yani hasar durumunda yeni 
değeri karşılanmaz, eşdeğer bir cep 
telefonun parası ödenir ve bu 
cihazların değeri hızla düştüğü için 
satın alınan fiyatın çok çok altındadır. 
Satış personeline sözleşmedeki bu tip 
detayları sorun. Geniş kapsamlı bir 
danışmanlık hizmetinde ısrarcı olun.

• Kayak ve Snowboard sigortaları. 
Kayak ve Snowboard’lar satın alınırken 
spor mağazalarında genelde hırsızlığa 
ve hasara karşı sigortalar teklif edilir. Bu 
poliçelerde de neyin sigortalı olduğu 

Son  zamanlarda  sigorta  hizmetleri 
akıllı  telefon  uygulamaları  ile 
sunulmakta. Harika bir şey, örneğin bir 
vakanın bildirilmesinde, acil durumda 
veya hatırlatma aracı olarak. 
Gittikçe sigorta ürünlerinin tamamı da 
internet  üzerinden sözleşme yapmak 
üzere veya doğrudan akıllı telefon üze-
rinden  teklif  edilmekte,  örneğin 
E-bisiklet için kasko ve mâli mesuliyet 
sigortaları veya bir kaç saat ya da gün 
süreli kaza sigortaları. Geçici bir süre 
için  örneğin  hafta  sonu  kayak  veya 
gezinti  için sigortalanmak istiyorsanız 
hiç de kötü fikir değil. 
Ancak  tüm  çevrimiçi  tekliflerinde 
olduğu  gibi:  Çok  iyi  bilgilenin,  yoksa 
kendinizi  eksiksiz  sigortalanmış 
sanırsınız ama değilsinizdir. Başınıza 
bir  iş  geldiğinde  kötü  sürprizlerle 
karşılaşabilirsiniz,  çünkü  sigorta 
tutarları belki çok düşüktür veya bazı 
istisnai durumlar ya da kazalar sigorta 
kapsamında  değildir.  İşte  bunun  için 
pahalı  bir  seçim  de  olsa  eksiksiz  bir 
kaza sigortası en  iyisidir. Hava duru-
mu,  etkinlik  takvimi  vs.  içeren  en 
mükemmel  hafta  sonu  kayak  ek 
uygulamalarını  indirmek  nasıl  olsa 
bedava! 
Burada da geçerli olan: Danışın ve her 
şeyi eksiksiz ve sakin kafayla kontrol 
edin.

Akıllı telefon uygulamaları ile sigortalanmak



Daha fazla bilgi almak istiyorsanız

Sigorta ve finans alanıyla ilgili diğer başlıklar da dahil KONSUMENT’in komple kitap programını www.
konsument.at/shop adresinde bulabilirsiniz.

VKI ücretsiz uzman hattı
Sigorta konularıyla ilgili sorularda 0900 410 015 nolu ücretli hattan telefonla danışmanlık hizmetinden 
yararlanabilirsiniz (dakikası en fazla 1,36 Euro). 
Pazartesiden cumaya kadar 9 – 15 saatleri arası. 
 

Testleri, analizleri, sigorta konularıyla ilgili raporları
düzenli olarak KONSUMENT test dergisinde bulabilirsiniz 
Daha fazla bilgi için www.konsument.at

Avusturya Sigorta Birliği 
(Versicherungsverband Österreich) 
Schwarzenbergplatz 7, 1030 Viyana   
Tel. +43 1 711 56-0, Fax +43 1 711 56-270 
E-Mail: info@vvo.at; http://www.vvo.at

Poliçe kontrolü
2. Güncellenmiş baskı  

136 sayfa
14,90 € + Posta masrafı
www.konsument.at/polizzen-check

Hangi poliçeler yerindedir ve hangileri lükstür? Küçük 
harfli yazılarda ne tür tuzaklar gizlidir? Nerede iyileştirme 
yapılabilir? Ödenen primle nerede maksimum güvence 
elde edilir? Kılavuzumuz tüm sigortalar için tasarruf 
ipuçları verir ve somut örneklerle sigorta şartlarını ortaya 
koyar.

İçerikten

•  Hangi sigortalar gerçekten gerekli 
•  Mevcut poliçeleri iyileştirme 
•  Sözleşme imzalamadan feshe kadar
•  Küçük yazılardaki detaylar
•  Tüm sigortalar için tasarruf ipuçları 
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