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Genel Müdürü 

Önsöz 

Sevgili okuyucular! 
 

 

 
Beladan korunmak isteyenlerin ya Allah'ın yardımına sığınması ya da 

bir sigorta yaptırarak uğrayacağı maddi zararı sınırlama yoluna gitmesi 

gerekir. Her iki durumda da bir hasar vakasının meydana gelip 

gelmeyeceği önceden bilinemez. Buna karşın garanti olan şudur: 

Sigorta, gerçi bir hasar vakasının meydana gelmesini engelleyemez 

ama, bunun muhtemel maddi neticelerini en aza indirebilir. 

Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği, analizleri, test raporları ve diğer 

raporları ile sigortacılık sahasında da tüketiciler açısından şeffaflık 

sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. İyi bilgilendirilmiş olan 

müşteriler, tamamen ihtiyaçlarına uygun sigorta hizmetini daha iyi 

seçebilmektelerdir. 

Avusturya Sigortalar Birliği VVO ile işbirliği içerisinde hazırlanmış olan 

bu KONSUMENT Özel broşürünün, „sigortanın" aslında ne demek 

olduğu hakkında size bilgi vermesi, en önemli dallarını kısa bilgi 

şeklinde tanımlaması ve bunların özelliklerine dikkat çekmesi 

amaçlanmaktadır. Şu tür sorular: „Hangi tehlikelere karşı sigorta 

yaptırabilirim? Hangi riskler sigortalanır? Bir hasar durumunda ne 

yapmalıyım?" burada ele alınmaktadır. 

Bu sayıda özellikle ağırlık verilmiş olan husus, sigortacılık sektöründeki 

kimi karmaşık kavramların basit bir dilde anlatılması olmuştur. Buna, 

sigorta sözleşmelerinde yaygın olarak yer alan sektörel terimleri 

herkesin anlayabileceği şekilde açıklayan kapsamlı bir sözlük de 

dâhildir. Bu sözlüğün de sigorta şirketi ile müşteriler arasında yanlış 

anlamaların meydana gelmemesine katkıda bulunması 

amaçlanmaktadır. 
 
 

 
Sigorta nedir? 
Sigorta, kolektif risk üstlenmenin 
ana prensibidir. Bir sigorta vakası 
meydana geldiğinde bu kasadan 
hasar tazmini alabilmek için çok 
sayıda kişi, sigorta şirketinin kasasına 
para (= sigorta primi) öder. Sigorta 
vakası istatistiklere göre sigortalıların 
çok azında meydana geldiğinden 
dolayı ise, kasadaki para yapılması 
gereken ödemelere yeter. 

Kime hangi sigorta? 
İlk sırada geçimi tehdit eden riskler 
gelmektedir. Bir aile açısından bu, 
ailenin geçimini tek başına sağlayan 
kişinin ölmesi veya işgöremez hale 
gelmesi, bir çocuk açısından ağır ve 
kalıcı bedensel hasara yol açan bir 
kazaya uğraması, ev veya konut 
sahipleri açısından ise evsiz 
kalmalarına yol açacak bir yangın 
vakası olabilir. Sizin açınızdan geçimi 
tehdit edecek risklerin neler 
olabileceğini bir düşünün. 

Sigorta sözleşmelerine kimler 
aracılık eder? 
Sigorta sözleşmesini bir sigortacıya, 
bir banka gişesinde, serbest çalışan 
bir sigorta komisyoncusuna veya da 
bir dış hizmetler elemanına yaptırmış 
olmanız, seçme imkânları ve 
garantiler açısından fark doğurur. Bir

 

Dr. Louis Norman-
Audenhove 
Avusturya Sigortalar 
Birliği VVO Genel 
Sekreteri 
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Doğru sigorta 

Kısaca en önemlisi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sigortacı, bir (veya birden fazla) 
sigorta şirketiyle çalışır ve sadece 
bunların ürünlerini pazarlar. 
Serbest çalışan bir sigorta 
komisyoncusu ise, yasalar gereği, 
tüm sigorta şirketlerinin ürün 
yelpazesi arasından sizin için en iyi 
olan sigorta ürününü bulmakla 
yükümlüdür. 

Poliçe kontrolü 
Karşılaştırma yapmaya sadece en 
başta değil, yürümekte olan 
poliçelerde de her zaman değer. 
Öncelikle kontrol edilmesi gereken, 
mükerrer veya çifte sigortaların 
olup olmadığı, sonra da her bir 
ürünün hesaplı olup olmadığıdır. 
Hayat veya sağlık sigortalarında 
sigorta şirketinin değiştirilmesi çoğu 
zaman bir şey kazandırmadığı gibi, 
dezavantaj da getirebilir; ama 
mesela motorlu taşıt sigortası veya 
ev ve hâne sigortalarında en 
azından bir kaç yılda bir güncel 
poliçenin hâlâ optimum olup 
olmadığının bir teklif listesiyle 

karşılaştırılmasında fayda vardır. 

Yükümlülükler nelerdir? 
Yükümlülüklerden anlaşılan 
sigortalının yükümlülükleridir. 
Bunlar arasında mesela sigorta 
dilekçesinde doğru ve eksiksiz 
bilgiler vermek veya sözleşme 
süresince risklerde herhangi bir 
değişiklik olduğunda bunu sigorta 
şirketine haber vermek gelir. 
Sigorta şirketinin ödeme yapması 
için sigorta türüne göre bazı itina 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
gereklidir (örn. evden çıkarken 
kapıları kilitlemek gibi). Bir hasar 
durumunda, hasarın mümkün 
olduğunca düşük olmasını sizin 
sağlamanız gerekir (örn. ana vanayı 
kapamak, itfaiyeye haber vermek 
vb.). 

Bir hasar durumunda ne 
yapılmalıdır? 
Hasarı sınırlamak için gereken her 
adımı atın (mesela bir hırsızlık 
vakasında çalınan tasarruf 
cüzdanlarının ve kredi kartlarının 
bloke ettirilmesi, kapı kilidinin 
değiştirilmesi; bir su baskınında 
suyun ana vanadan kapatılması; bir 

yangın halinde itfaiye çağrılması).  
Meydana gelen hasarların resmini 
çekin. Soygun, hırsızlık, yangın 
vakalarında polise haber verin.  
Çalınan ve hasar gören tüm önemli 
eşyaları değerlerini belirterek 
listeleyin. Hasarı bir an önce sigorta 
şirketine bildirin. Dikkat: Sigorta 
şirketinin hasarı bilirkişiye tespit 
ettirme hakkı vardır (bu nedenle 
hemen imha etmeyin!). Ortalığı 
yeniden toplamadan önce mutlaka 
hasarın resmini çekin. 
Yazılı olarak yapılacak olan hasar 
bildiriminde tam olarak neyin, ne 
zaman, nerede ve nasıl meydana 
geldiğinin ayrıntılarıyla anlatılması 
gerekmektedir. „Mâkul biçimde 
hasarımı tazmin ediniz" türünden 
belirgin olmayan ifadelerden 
kaçınarak, somut miktar belirtin. 
Kendinizin yapacağı işlemlerin 
bedeli de (örn. ortalığı toparlama, 
temizleme, tamir türünden) 
piyasaya uygun şartlar dâhilinde 
talep edilebilir. 
Sizce anlaşılır olmayan bir ret 
halinde, en güzeli, yazılı bir 
gerekçe talep etmenizdir. Bu 
reddin sözleşme koşullarına uygun 
olup olmadığını kontrol edin. 
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Motorlu taşıt sigortası: Mâli mesuliyet sigortası 

Yasalarca öngörülmüştür 

 

Motorlu taşıt mâli mesuliyet sigortası
 

Taşıt plakası alabilmek ve aracı 
kullanabilmek için motorlu taşıt 
mâli mesuliyet sigortasının 
yaptırılması yasalarca zorunludur. 
Motorlu taşıt mâli mesuliyet 
sigortası, zarar görenleri ve zarar 
verenleri sigortaladığından ve bir 
trafik kazasının maddi yıkıma yol 
açmasını veya kazanın 
mağdurunun suçsuz olduğu halde 
kazaya yol açanın ödeme gücü 
olmaması nedeniyle para 
alamamasını önlediğinden mecburi 
bir sigortadır. Bu sigorta, 
sigortalının taşıtıyla başkalarına 
verdiği hasarı/zararı öder ve/veya 
haksız taleplerin geri çevrilmesi için 
meydana gelecek masrafları 
üstlenir. Aynı zamanda da kaza 
mağdurunun zararının tazminini 
garanti eder. Motorlu taşıt mâli 
mesuliyet sigortası, tüm Avrupa'da 
geçerlidir (coğrafi anlamda). Binek 
otolarında asgari sigorta miktarı, 
hâlihazırda 7 Milyon Euro'dur. Bu 
miktarın az bir prim zammıyla 
arttırılması da mümkündür, çünkü 

bu miktarı aşan taleplerin cepten 
ödenmesi gerekir. 
 
Neler dâhildir, neler kapsam 
dışıdır? 
Üçüncü kişilerin sizin aracınız 
yüzünden uğradığı hasarlardan 
doğacak haklı talepler, sözleşmede 
belirtilen sigorta miktarına kadar 
karşılanır. Ama sigortanız, size 
yöneltilebilecek haksız taleplere 
karşı da sizi savunur. 
Sigortalananlar, sigortalının 
kendisi, taşıtın sahibi ve taşıtın 
kayıtlı kullanıcısı ile yetkilendirilmiş 
şoförler, yol göstericiler ve 
yolculardır. 
 
Sigortalanmayanlar 
 Sigortalı araçtaki hasarlar (bu 

kasko  sigortada söz konusudur) 
 Sigortalı aracın sahibinin veya 

kayıtlı kullanıcısının diğer maddi 
zararları 

 Araçta taşınan yükte meydana 
gelen hasarlar 

 

Prim miktarı ve kazasızlık 
indirimi/kazadan dolayı yüksek 
prim sistemi 
Prim miktarı, binek oto veya 
steyşın arabada genelde motor 
gücüne göre belirlenirken, iki 
tekerlekli taşıtlarda silindir 
hacmine veya koltuk adedine göre 
belirlenir. Ayrıca sigorta 
şirketlerinin çoğu, prim miktarını 
hasar geçmişine göre 
belirlemektedir. Kazasızlık 
indirimi/Kazadan dolayı yüksek 
prim sistemi, 00 kademesinden 
(bazı sigorta şirketlerinde daha alt 
kademelerle), 17 kademesine 
kadar gider. İlk kez bir taşıtı ilk kez 
trafiğe kaydettirmede genelde 09 
kademesine sınıflandırılır ve 
tarifeye göre prim miktarının % 
100'ünün ödenmesi gereklidir. 
Kazasız geçen her yıl için bonus 
adı verilen kazasızlık indirimi 
yönünde 1 kademe kazanılır, her 
hasar vakası ise malus adı verilen 
kazadan dolayı yüksek prim 
yönünde 3 kademe ekler. Yıllık 
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kademelendirme için her yılın 1 
Ekim tarihinden bir sonraki yılın 30 
Eylül tarihine kadar olan zaman 
aralığındaki gözlemleme söz 
konusudur. Buna göre bir sonraki 
takvim yılı için kademelendirme 
yapılır. Sigorta şirketinin 
değiştirilmesi durumunda, mevcut 
kazasızlık indirimi-kazadan dolayı 
yüksek prim kademesi aynı kalır. 
 
Fesih  
Sözleşmenin en az 1 yıllık yapılmış 
olması halinde, sözleşmenin sona 
erme 

tarihinden önceki 1 aylık fesih 
süresine riayet edilerek yazılı  
olarak (en güzeli iadeli taahhütlü 
olarak) feshedilmediği sürece 
sözleşme otomatikman 1 yıl daha 
uzar. Kaza halinde herhangi bir 
gerekçe göstermeksizin 
feshedilebilir. Mâli mesuliyet 
sigortası yaptırılmış olan taşıtın 
satılması halinde, sigorta, 
otomatikman yeni alıcıya geçer, 
bu ise sigorta sözleşmesini 1 aylık 
fesih süresinde feshedebilir. 
Dikkat: Sigorta şirketinin de 
sözleşmeyi yasal sürelere riayet 
etmek kaydıyla feshetme hakkı 
vardır. 

Taksitle prim ödemesinde ilave 
ücret  
Motorlu taşıt sigorta priminin her 
yıl başında peşin ödenmesi 
gereklidir. Primlerinizi 6 ayda bir, 3 
ayda bir veya aylık ödemek 
isterseniz, sigorta şirketi size bir 
anlamda taksit olanağı sağlamış 
olur ve bunun için ilave bir ücret 
talep edebilir. Motor gücüne bağlı 
sigorta vergisi de taksitle ödemede 
daha yüksektir (6 ayda bir 
ödemede % 6, 3 ayda bir 
ödemede % 8 ve aylık ödemede 
% 10 ). Bunda sizin açınızdan 
tasarruf imkânı söz konusudur! 

 
 
Motorlu taşıt sigortası: Kasko 

Kendi hasarınız için
Kasko sigortası, sigortalının 
aracında meydana gelebilecek 
hasarlara karşı bir sigortadır. Bu 
gönüllü bir sigorta olup, aracın 
tahribatına, hasar görmesine veya 
kaybedilmesine karşıdır. Motorlu 
araç mâli mesuliyet sigortası, 
üçüncü tarafların hasarını 
karşılarken, gönüllü kasko 
sigortası, kendi aracınızda 
meydana gelen hasarı 
karşıladığından araç sahibinin 
kendisi için faydalıdır. 
Kasko sigortasında araç, sigorta 
dilekçesinde açık biçimde 
belirtilmiş olan modelde ve özel 
donanımda sigortalıdır. Kasko 
sigortası ödemeleri, seçilmiş olan 
ürün çeşidine göre belirlenir. 
Temel (kısmi) ve çarpışma (full) 
kasko sigortası olmak üzere ikiye 
ayrılır. 
 
Temel (kısmi) kasko sigortası 
Bu sigorta, hırsızlık, yangın, av 
hayvanı ile çarpışma, çığ, fırtına, 
sel, dolu ve kar yüzünden 
meydana gelen hasarları karşılar. 
Özel anlaşmaya göre hasar 
nedenine bakılmaksızın ön cam, 
yan cam ve arka cam kırılma 

hasarları da karşılanır. 

Çarpışma (full) kasko sigortası 
Bu sigorta, kısmi kasko 
sigortasının karşıladığı hasarlara 
ilaveten herhangi bir kazada 
meydana gelecek tüm hasarları 
araç sahibinin kendisinden mi 
yoksa başka kişilerin kötü 
niyetinden mi kaynaklandığına 
bakılmaksızın karşılar. Yeni 
arabalarda diğerinden biraz daha 
pahalı olan full kasko yaptırılması 
tavsiye edilir, çünkü bunun 
kapsamı daha geniştir. 
Her halükârda sigorta yaptırmadan 
önce bir hasar halinde nelerin 
karşılandığını ve katkı paylarının 
miktarını tam olarak öğrenin. 
 
Neler dâhildir, neler 
kapsam dışıdır? 
Dâhil olanlar: 
+ Gereken tamir masrafları 
+ Gereken kurtarma ve 
tamirhaneye çekme masrafları  
+ Taşıtın çalınması halinde 
yeniden tedarik değerinin belirli bir 
yüzde oranına kadar geri nakil 
masrafları + Taşıtın hasarlı 
durumda satışında yeniden eski 
haline getirmede tahmini 

masraflar 
+ Ağır hasarda hasarlı taşıtın (araç 
enkazı) kalan değeri düşülerek 
yeniden tedarik değeri 
 
Kapsam dışı olanlar: 
- Fren hasarları, çalıştırma hasarları 
ve mekanik arızalar, aşınmalar vb. 
gibi sadece kırılma hasarları. 
- Kiralık araba masrafları 
- Kasti veya ağır kusurlu 
davranıştan kaynaklanan hasarlar 
- Değer kaybı 
 
Prim miktarı 
Prim miktarı, seçilen ürün çeşidine 
ve kararlaştırılan katkı payına göre 
belirlenir. Katkı payı (yüzde oranı 
veya sabit miktar), müşterinin 
kendisinin ödemesi gereken 
miktardır.  
 
Özlü anlatım 
Motorlu taşıt mâli mesuliyet 
sigortası, mecburi bir sigorta iken, 
kasko sigortası istenirse yaptırılan 
ilave bir sigortadır. Ürün ve ürün 
çeşitlerinin çokluğu nedeniyle 
sigorta yaptırmadan önce bir çok 
yerden teklif alınarak kıyaslama 
yapılması tavsiye edilir. 
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Özel kaza sigortası 

Geçim riskine karşı koruma 

Avusturya'da her yıl yaklaşık 
830.000 kaza meydana gelmekte 
olup (Kaynak: KFV), bunlardan 
yaklaşık 9.000'i sakatlıkla 
sonuçlanmaktadır. Ama, en ağır 
kazalar boş zamanlarda ve spor 
yaparken meydana gelmesine 
rağmen resmi sosyal sigorta 
üzerinden sadece iş kazaları 
sigortalıdır. Resmi sosyal sigorta bu 
vakalarda tabii ki gereken ilk 
bakım masraflarını üstlenmektedir, 
ama bu kazanın yol açtığı 
ekonomik neticeler açısından 
sadece özel kaza sigortası 
sayesinde güvence altında 
olursunuz. Yani özel kaza sigortası, 
boş zamanlarda meydana 
gelebilecek kazalara karşı da - 
dünyanın her yerinde ve 24 saat 
olmak üzere - sigortaladığından, 
resmi kaza sigortasındaki önemli 
bir boşluğu doldurmaktadır! 
„Kazadan” kastedilen, - 
sigortacılık dilinde biraz geniş 
anlamda anlatıldığı üzere - 
„bedene aniden dıştan etki eden 
bir olay yüzünden istenmeden 
sağlığın zarar görmesidir". O 
nedenle yavaş gelişen bir bedensel 
hasar - mesela yaşlanma nedeniyle 
- ne bir kazadır ne de hastalıktır. 
Kazalar arasında örneğin kemik 
kırılması, ekstremitelerdeki veya 
omurgadaki kasların, kas kemik 
bağlarının ve kapsüllerin 
burkulması, incinmesi, yırtılması ile 
menisküs  yaralanmaları sayılır. Tek 
yaşayan kişilere, evli çiftlere, 
ailelere, çocuklara, derneklere veya 
şirket çalışanlarına sigorta yapılır. 

Neler sigortalıdır, neler 
kapsam dışıdır? 
Kaza sigortası şuralarda geçerlidir:   
+ İşyerinde ve iş seyahatlerinde     
+ Trafikte   
+ Evde 

+ Boş zamanlarda, spor yaparken 
ve hobi etkinliklerinde  
+ Tatilde 
Ama uğranan maddi zarar, sadece 
kazanın kalıcı sağlık hasarlarına yol 
açması ve hatta ölümle 
neticelenmesi halinde meydana 
gelmez. Kaza sonrası hastalık hali, 
hastanede yatma, iyileşme ve 
kurtarma masrafları yüzünden 
meydana gelecek gelir kaybına 
karşı da önlem alınabilir. Kaza 
sigortası mesela kaza masrafları 
iadesi (iyileşme, kurtarma ve geri 
nakil masrafları) ile buna olanak 
sağlamaktadır. 

Sürekli işgöremezlik 
Kazayı takibeden bir yıl içerisinde 
sürekli işgöremezlik halinde, 
sigorta miktarının işgöremezlik 
yüzde oranına denk düşen kısmı 
ödenir. Kaza sigortası poliçesi 
sözleşme koşullarının bir parçasını 
teşkil eden „sakatlık derecesinin 
değerlendirilmesi" kısmında 
tamamen organ kaybında veya 
duyu organları kaybında ya da 
tamamen fonksiyonların 
sınırlanmasında söz konusu olan 
bu yüzde oranının okunması 
gerekir. Organ veya duyu organları 
kısmi kaybında veya fonksiyonların 
kısmen sınırlanmasında (tam oran 
doktor tarafından belirlenir), 
sakatlık derecesinin 
değerlendirilmesi kısmında yer alan 
yüzde oranları buna uygun şekilde 
düşürülür. 
Kazayı takibeden bir yıl içerisinde 
kazadan kaynaklanan vefat 
durumunun meydana gelmesi 
halinde, sigorta miktarı bunu 
almaya haksahibi olanlara ödenir. 
Kazayı takibeden 4 yıl içerisinde 
meydana gelecek ve kazadan 
kaynaklanan masraflar da 

sigortalıdır. Bunlar arasında 
iyileşme, kurtarma ve geri nakil 
masrafları gelir. 
 
İyileşme masrafları 
Sigorta miktarına kadar olan 
iyileşme masrafları karşılanır. 
Bunlar arasında yaralı nakli, suni 
ekstremitelerin ilk tedariği ve diğer 
gerekli ilk tedarikler gelir. 
Ama dikkat: Dinlenme seyahatleri, 
diş protezlerinin, suni 
ekstremitelerin veya yedek 
gereçlerin tamir ve yeniden 
tedariği ödenmez. 
 
Kurtarma masrafları 
Sigortalının bir kazadan sonra 
veya dağ veya suda uğradığı acil 
durumdan kurtarılmasında arama 
ve en yakın yola ya da hastaneye 
nakil masrafları karşılanır. 
 
Geri nakil masrafları 
Kazanın sigortalının oturduğu 
şehirden başka bir yerde meydana 
gelmesi halinde, doktor 
tarafından gerekli görülen - 
ikamet yerine en yakın - 
hastaneye nakil masrafları 
karşılanır. Ölümle neticelenen 
kazalarda ölen kişinin 
Avusturya'da en son oturduğu 
şehre nakil masrafları da 
karşılanır. 
 
Özlü anlatım 
Özel kaza sigortası yaptırılması 
yararlıdır. Bu sigorta, resmi kaza 
ve sağlık sigortasını tamamlayıcı 
nitelikte olup, özellikle de 
sakatlanma halinde olmak üzere, 
boş zamanlarda da meydana 
gelebilecek bir kazadan 
kaynaklanabilecek maddi 
neticelerden korur. 
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Özel mâli mesuliyet sigortası 

Büyük ve küçük aksilikler

Özel mâli mesuliyet sigortası, 
birey olarak bir başkasına zarar 
verilen durumlarda koruyucu 
niteliktedir. Bu sigorta, zarar 
gören üçüncü tarafların 
yönelteceği taleplerin ne derece 
kabul edilebilir olduğunu ve hangi 
miktara kadar haklı olduğunu 
kontrol eder. Tazminat 
yükümlülüğünün kontrol 
edilmesinden sonra ya zarar 
tazmin edilir ya da haksız talepler 
reddedilir. Avusturya'da uzun 
yıllara dayanan bir gelenek olarak 
özel mâli mesuliyet sigortası 
genelde hâne sigortası ile 
kombine edilir. Ama hâne 
sigortası ile kombine edilmeksizin 
de yaptırılabilir. 

Neler dâhildir, neler kapsam 
dışıdır? 
Sigorta miktarının en az 
750.000 €, daha iyisi 1 veya daha 
da iyisi 2 Milyon olması gerekir, 
çünkü sigorta miktarını aşan 

miktarın cebinizden ödenmesi 
gerekecek olup, bu ise geçiminizi 
önemli ölçüde tehdit edebilir. 
Miktar, özellikle de kendi 
dikkatsizliğiniz yüzünden başka 
insanların zarar görmesi ve buna 
yol açanın ya da sigortanın hayat 
boyu emekli maaşını karşılaması 
gerekmesi halinde, astronomik 
miktarlara ulaşabilir. 
Özel mâli mesuliyet sigortaları, ya 
Avrupa çapında ya da tüm 
dünyada geçerlidir. Tüm dünyada 
geçerli bir sigorta ancak Avrupa 
dışındaki diğer ülkelerde sıkça 
bulunanlar için ve her seferinde 
uygun bir mâli mesuliyet sigortası 
aramamak için yararlı olabilir. 
 
Aile de sigortalıdır 
Sigortalananlar, sigortalının 
kendisi ile eşi veya aynı adreste 
ikamet ettiği sürece hayat 
arkadaşıdır. (Genelde) 25 yaşına 
kadar olan çocuklar da aynı evde 
oturuyorlarsa ve kendi gelirleri 

yoksa sigortalıdır. 
 
Köpeklerin genelde ayrıca 
sigortalanması gerekir 
Köpekler mâli mesuliyet 
sigortalarında otomatikman 
sigortalı olmazlar, buna ayrıca 
dikkat edilmesi gerekir. Kedi veya 
kuş gibi küçük ev hayvanları ise 
otomatikman sigortalıdır. Birlikte 
sigortalanan çocukların, 
eşlerin/hayat arkadaşının vereceği 
hasarlar, talepler ve kasti verilen 
zararlar, sigorta kapsamında 
değildir. 
 
Özlü anlatım 
Özel mâli mesuliyet yaptırılması 
yararlıdır. Bireylerin herhangi bir 
mala zarar vermeleri veya bir 
başkasını istemeden yaralamaları 
halinde tazminat taleplerini 
karşılar. Bu sigorta genelde hâne 
sigortasının içindedir ama ayrıca 
da yaptırılabilir. 
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Özel ek sağlık sigortası 

Normal sağlık sigortalı hastalar için 

Özel ek sağlık sigortası, resmi 
sağlık sigortasını tamamlayıcı 
nitelikte olup, bir tarifeden 
seçilmiş olan hizmetler 
doğrultusunda diğerlerinin 
yanısıra serbestçe doktor seçme, 
esnek bekleme süreleri, 
hastanede yatarken daha fazla 
konfor, alternatif tedavilerde 
masrafların karşılanması veya 
hastanede yatış günlük ücretinin 
ödemesi gibi hizmetler sunar. 
 
Neler dâhildir, neler kapsam 
dışıdır? 
Özel ek sağlık sigortası, çok çeşitli 
düzenleme olanakları sunar. 
Hastane masrafları ek sigortası, 
en pahalı ama aynı zamanda da 
en tutulan parçasıdır. Bu sigorta, 
çok yataklı odada veya tek kişilik 
odada özel kategoride hastanede 
yatış masraflarını ve tarife 
seçimine bağlı olarak istenen 
hekim tarafından tedaviyi karşılar 
Özel hekim sigortası, hastane 
dışındaki tıbbi danışmanlık ve 
muayenelerin, ev ziyaretlerinin, 

özel muayenehanelerdeki, günlük 
kliniklerdeki veya polikliniklerdeki 
ayakta ameliyatların masraflarını 
karşılar. Her bir ödeme için yıllık 
âzami miktar söz konusudur. Diş 
sigortası sadece hastane 
masrafları ek sigortası ile kombine 
şekilde mümkündür, genelde 
tedavi masraflarının sadece % 50 
- 80'i karşılanır, buna ilaveten 
hizmet sunucu başına 500 ile 
âzami 2.800 € arasında yıllık bir 
üst limit söz konusudur. 
Günlük ücret sigortasında 
önceden hastanede kalınan gün 
başına sabit bir miktar 
kararlaştırılır. Bu hizmet özellikle 
serbest çalışanlar için 
düşünülebilir. 
 
Önemli: Geçmişteki hastalıkların 
veya sağlık durumunuzun 
değerlendirilmesi, sigorta 
şirketinden sigorta şirketine 
önemli değişiklikler arz eder. Her 
halükârda geçerli olan: Mutlaka 
gerçeğe uygun cevaplar vermeniz 
gerekir, çünkü 

Özlü anlatım 
Özel ek sağlık sigortası hiç ucuz 
değildir. O nedenle böyle bir 
sigorta yaptırmadan önce 
mutlaka kıyas yapmanız gerekir. 
Geçmişteki hastalıkların (sağlık 
durumunuzun) değerlendirilmesi 
de, sigorta şirketinden sigorta 
şirketine değişiklikler arz eder. 
Sağlığa ilişkin sorulara mutlaka 
gerçeğe uygun cevaplar vermeniz 
gerekir, çünkü geçmişteki bir 
hastalığın saklanması halinde, 
sigorta şirketi ödeme yapmakla 
yükümlü olmaz. 
En önemli alanlarla sınırlama veya 
hizmetlerden yararlanmamanız 
halinde muhtemel prim iadesi 
türünden tasarruf imkânlarından 
da yararlanın. Katkı payı veya aile 
indirimi ya da şirket personeli 
indirimi (grup sigortası) tasarruf 
sağlayabilir. 
geçmişteki bir hastalığın 
saklanması halinde, sigorta şirketi 
ödeme yapmakla yükümlü olmaz. 
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Hâne sigortası 

Tüm hasarlar sigortalı değildir

Hâne sigortası bir kombine 
poliçedir. Poliçede belirtilen 
evdeki komple eşyalar sigortalanır 
ve buna hânede eşya olarak 
görülen, kullanıma hizmet eden 
veya tüketim için öngörülen her 
şey dâhildir (mesela mobilyalar, 
halılar, elbiseler, ev eşyaları, 
elektrikli aletler, bilgisayarlar, 
kitaplar). Ayrıca hâne sigortası, 
özel mâli mesuliyet sigortasını da 
içerir (bkz. Sayfa 8). 

Sigortalının mülkünün yanısıra 
eşinin veya aynı evde yaşayan 
hayat arkadaşının, çocukların ve 
akrabalarınki de sigortalıdır. 
Misafirlerin eşyaları da (para 
karşılığı muhafaza edilmediği 
sürece) koruma altındadır. 
 
Neler sigortalıdır, neler 
kapsam dışıdır? 

Sigorta, evin içindeki tüm taşınır 
eşyalar içindir. Nakit para, menkul 
kıymetler, takı, pul ve madeni 
para koleksiyonları da sigortalanır 
ve bunlar için bir hırsızlık 
vakasındaki tazminat limitleri 
geçerlidir. Ek binalar ve evdeki ek 
donanımlar da sigortalıdır. Evin 
içindekiler sadece poliçede 
belirtilen ev için sigortalı olmayıp, 
aynı zamanda bodrum, 
tavanarası, arsa gibi diğer 
yerlerdekiler de ve taşınmada 
veya kısmen de seyahatlerde de 
sigortalıdır. Sigorta kapsamına 
girmeyenler ise diğer evler, hafta 
sonu gidilen evler veya kiralık 
bahçelerdeki evler ile yazlık ev, av 
evi, kayak evi ve içinde sürekli 
oturulmayan diğer binalardır.  
Yine sigorta kapsamına 
girmeyenler, motorlu taşıtlar, 
bunların römorkları, motorlu 

kayık ve yelkenliler ile bunların 
donanımı, uçaklar, ticari mallar ile 
her tür ticari depolar, sermaye ve 
toplanmış paralardır. 

Prim miktarı ve sigorta miktarı 
Prim miktarı, evin büyüklüğüne, 
donanım kategorisine ve 
hizmetlere göre değişir. Sigorta 
yaptırmadan önce prim miktarının 
yanısıra katkı payına, istisna 
hükümlerine ve üst sorumluluk 
limitlerine dikkat edilmelidir. Yeni 
sözleşmelerde evin içindekiler 
yeni değer (=yeniden tedarik 
değeri) üzerinden 
sigortalanmaktadır. Doğru 
seçilmiş olan bir sigorta miktarı 
(evin içindekilerin gerçek değerine 
denk düşen), değerin altında veya 
üzerinde sigortalamayı önler. 
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Ev sigortası 

Sadece fırtına değil 

Ev sigortası (Bina sigortası), bir 
binanın sabit kısımlarında (ana 
duvarlar ve bodrum duvarları, ara 
duvar ve tavanlar, boyalar, duvar 
kâğıtları , yapıştırma zemin ve 
duvar kaplamaları, elektrik ve gaz 
tesisatları, su tedarik ve imha 
tertibatları, paratonerler) 
meydana gelecek hasarları 
karşılar. Ayrıca arsaya dâhil mâli 
mesuliyet hasarlarını ve de - 
genelde sınırlı olmak üzere - 
arsadaki yan binalardaki (garaj, 
kulübe, sandık odası) hasarları 
karşılar. 
 
Genel olarak bina yeni değeri 
üzerinden sigortalanır. O nedenle 
bir hasar durumunda o bölgede 
yeni bina inşaatının masrafları 
(bunda yeniden inşa için 
belirlenmiş süreler geçerlidir) ve 
kısmi hasarlarda ise, tamir 

masraflarının tamamı karşılanır. 
 
Neler sigortalıdır, neler 
kapsam dışıdır? 
Genelde yangın, yıldırım, 
patlama, uçak düşmesi yüzünden 
meydana gelen hasarlar 
sigortalıdır; (hızı saatte 60 km'nin 
üzerinde olan) fırtına ve düşen 
ağaçlardan vb.  kaynaklanacak 
müteakip hasarlar, dolu, yoğun 
kar, taş çarpması ve toprak 
kayması. Ayrıca çamaşır ve 
bulaşık makinelerinden gelen su 
da olmak üzere musluk suyundan 
kaynaklanacak hasarlar, su taşkını 
hasarları ve su nakleden 
tertibatlardaki don hasarları da 
sigortalıdır. 
Sel ve çığ türünden doğal 
afetlerden kaynaklanacak hasarlar 
genelde sigortalı değildir veya çok 
düşük miktarlarla sigortalıdır. 

Prim miktarı ve sigorta miktarı 
Prim miktarı, sigortalanan binanın 
büyüklüğüne ve kapsamına, 
donanım kategorisine, binanın 
durumuna ve seçilen sigorta 
miktarına bağlıdır. Doğru seçilmiş 
olan bir sigorta miktarı (binanın 
gerçek değerine denk düşen), 
değerin altında veya üzerinde 
sigortalamayı önler. 
 
Özlü anlatım 
Gerek hâne sigortası ve gerekse 
ev sigortası, son derece önemli 
sigortalardır. Çok çeşitli 
sigortalar ve sigortalar arasında 
farklar mevcut olduğundan, 
mutlaka kıyas yapın! Her hasar  
sigortalanmaz, o nedenle konulan 
sınırlamalara ve kapsam dışı 
bırakılanlara dikkat edin. 
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Hayat sigortası 

Hayat sigortası nedir? 

Hayat sigortası, çeşitli şekillerde 
ve çeşitli amaçlar için sunulan bir 
üründür. Bir hayat sigortasının 
temel tanımı, belirlenmiş olan bir 
sigorta miktarının belirli bir tarihte 
veya sigortalının vefatında 
ödenmesidir. Bu, kredilerde 
teminat olarak, zamanından önce 
vefat halinde geride kalan aile 
efradının geçiminin garanti altına 
alınmasında veya yaşlılık 
güvencesi olarak kullanılabilir. 
 
Hayat ve ölüm sigortası 
„Klasik" hayat ve ölüm sigortası, 
ölüm halinde koruma ve sermaye 
birikimi kombinasyonudur. 
Sigorta miktarının ödenmesi, 
kararlaştırılmış olan sözleşme 
süresinin bitiminde veya 
kararlaştırılmış olan sözleşme 
süresi içerisinde sigortalının vefatı 
halinde geride kalanlara yapılır. 
Bunda anapara aylık emekli maaşı 
olarak veya bir kerelik toplu 
ödeme şeklinde ödenebilir. 
 
Risk sigortası 
Risk veya ölüm sigortaları, geride 
kalanların güvence altına alınması 
için veya kredilere teminat olarak 
yapılır. Tek sigorta vakası, 
sigortalının vefatıdır. 
Kararlaştırılan sözleşme süresinin 
bitimiyle beraber sigorta 
tamamen biter. 
 
Emeklilik sigortası 
Emeklilik sigortası ile emekli 
maaşınızı ve geride 
bırakacaklarınızı güvence altına 
alırsınız. Sözleşmenin vadesi 

geldiğinde aylık emekli maaşı 
alırsınız. Emekli maaşının süresi, 
bireysel olarak kararlaştırılabilir. 
 
Fona bağlı hayat sigortası 
Fona bağlı hayat sigortasında 
sigorta miktarı, bir yatırım 
fonunun değer gelişimine 
bağlanır. Böylelikle ağırlıklı olarak 
menkul kıymetlere yatırım yapılır. 
Garanti ödemelerin 
kararlaştırılması da mümkündür. 
Ama sigorta şirketinden garanti 
ödemeler kararlaştırılmamış ise, 
sigortalı burada da komple kayba 
varabilecek kayıp riski ile karşı 
karşıyadır. 
 
Sigortaya ilişkin düzenlemeler 
Sigorta, sigorta poliçenizi 
aldığınızda ve ilk primi veya bir 
kereye mahsus primi 
ödediğinizde, ama en erken 
poliçede belirtilen sigorta 
başlangıç tarihinde başlar. Sigorta 
sözleşmesi ve bununla beraber 
sigorta, bitim tarihinde (yani 
yaşarken) veya sigortalının 
zamanından önce vefatında sona 
erer. 
 
Prim ödemesi 
Hayat sigortası primleri ya yıllık 
prim ya da bir kerelik prim 
şeklindedir. İlk (veya bir kerelik) 
primin poliçeyi alır almaz 
ödenmesi gerekir. Tabii 6 aylık, 3 
aylık veya aylık ödemeler de 
yapılabilir, ancak bu takdirde 
zamlı ödeme yapmak 
gerekecektir. Ödeme şeklinde 
değişiklik, sigorta yılı başında 

talep edilebilir. Diğer primler 
(bunlara müteakip primler denir) 
2 hafta içerisinde ve her zaman 
vadesi geldiğinde ödenmelidir. 
Ama dikkat: Yazılı ihtara rağmen 
müteakip primlerin ödenmemesi 
ve ihtar mektubundaki yasal 
sürenin dolması halinde, sigorta 
zamanından önce biter. 
Primlerin ödenememesinin 
kaçınılmaz olması halinde, farklı 
olanaklar söz konusudur: Mesela 
ödeme şekli değiştirilebilir, sigorta 
şirketinden prim ertelemesi 
istenebilir, sigorta miktarı 
düşürülebilir veya sözleşme 
primden muaf sözleşmeye (daha 
düşük sigorta miktarı ile) 
dönüştürülebilir. Böyle bir 
durumda, durum değerlendirmesi 
yapmak ve sizin için "en iyi" 
çözümü bulmak açısından her 
halükârda sigorta danışmanınızla 
bağlantıya geçmeniz gerekir. 
 
Özlü anlatım 
Sadece risk hayat sigortaları, 
ailenin güvence altına 
alınmasında yararlıdır. Risk 
sigortası ile gelecek güvencesinin 
birbirinden ayrılması tavsiye edilir. 
Uzun vadeli  
gelecek güvencesi sigortalarının 
gerekli olup olmadığının genel 
olarak özenle gözden 
geçirilmesinde fayda vardır, 
çünkü bu uzun bağlayıcılığa riayet 
edilmesi gerekmektedir. 
Zamanından önce feshetme, mali 
neticeler doğurur. 
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Seyahat sigortası

Poliçe bolluğunda

Bir seyahat sigortası şu kısımlardan 
oluşabilir: 
- Yurtdışı seyahati sağlık sigortası 
- Seyahat kaza sigortası 
- Seyahat masrafları iptal sigortası 
- Seyahat iptali sigortası 
- Seyahat mâli mesuliyet sigortası 
- Bagaj sigortası 
 
Sigorta, sigorta priminin 
ödenmesiyle başlar ve sözleşme 
türüne göre seyahate başlanmasıyla 
(örn. iptal sigortasında) veya 
seyahatin bitmesiyle sona erer. 
Başka türlü kararlaştırılmadığı sürece 
sigorta, sözleşme türüne göre dünya 
çapında veya sadece Avrupa'da 
olmak üzere, ikamet edilen şehrin 
terkedilmesinden itibaren başlar ve 
tekrar buraya dönülmesiyle sona 
erer. 
 
Seyahat sağlık sigortası 
Sigortalının yurtdışında akut hastalık 
veya bir kaza neticesinde tıbbi tedavi 
masrafları sigortalıdır. Sigorta 
miktarına kadar olan örneğin ayakta 
tedavi, ilaç, hastanede yatarak 
tedavi, nakil, tıbbi açıdan gerekli 
görülen geri nakiller, vefat eden 
kişinin nakli veya oradaki gömülme 
masrafları karşılanır. Sigorta 
kapsamına girmeyenler ise örneğin 
seyahat nedeni olan tedaviler, 

sigortalı açısından önceden 
öngörülen tedaviler, kürler, 
doğumlar veya özel hizmetlerdir. 
Kronik, seyahate çıkarken mevcut 
olan hastalıklar veya riskli spor 
türleri sigorta kapsamı dışındadır 
veya sadece sınırlı biçimde 
sigortalanır. Hastalığın hemen 
sigorta şirketine bildirilmesi gerekir. 
Sosyal sigortalı veya özel sağlık 
sigortasına sahip iseniz, önce bu 
mercilerden talepte bulunun. 
 
Seyahat kaza sigortası 
Bu sigorta, bir seyahat esnasında 
meydana gelecek olan bir kazanın 
maddi olumsuzluklarını karşılar. 
Sürekli işgöremezlik halinde, 
kurtarma ve geri nakil masraflarında 
ve vefatta sigorta devreye girer. 
Genelde sadece düşük sigorta 
miktarları öngörülmektedir. O 
nedenle genel olarak özel kaza 
sigortası yaptırılması tavsiye edilir 
(bkz. Sayfa 7). 
 
İptal sigortası 
Bu sigorta, seyahatin iptal edilmesi 
halinde iptal masrafları veya iptal 
katkı payı ile sigortalının veya 
yakınının kaza geçirmesi, ölmesi 
veya hastalanması gibi belirli 
koşullar altında seyahatin yarıda 
kesilmesi veya rezervasyon değişikliği 

masraflarını karşılar. Sigortanın 
normalde seyahat rezervasyonu ile 
eşzamanlı olarak yaptırılması 
zorunludur. Sigortanın önkoşulu, 
seyahate engelin ancak seyahat 
rezervasyonundan sonra ortaya 
çıkmış olması ve sigortalının bunu 
önceden tahmin etmesinin mümkün 
olmamasıdır. 
 
Seyahat mâli mesuliyet sigortası 
Bu sigorta, özel şahıs olarak sigortalı 
tarafından seyahat esnasında neden 
olunan (maddi hasar veya kişilere 
zararlarda) tazminat 
yükümlülüklerini karşılar. Genelde 
hâne sigortası kapsamındaki özel 
mâli mesuliyet sigortasının dünya 
çapındaki sigorta kapsamıyla bu 
sigorta zaten mevcuttur. 
 
Bagaj sigortası 
Bu sigorta, seyahatlerde kişisel 
kullanım için götürülen tüm 
eşyaların hasar görmesi, kaybolması 
veya (örn. çalınma yoluyla) yok 
olması halinde geçerlidir. Takı, saat, 
kürk, donanımlarıyla beraber her tür 
teknik cihaz (fotoğraf makineleri, 
video kameralar, dizüstü 
bilgisayarlar, optik cihazlar, 
elektronik iletişim araçları, cep 
telefonları) ve spor aletleri için ise, 
kolayca çalınmayacak şekilde 
güvenli muhafaza ve bizzat kontrol 
edilmeleri veya bizzat taşınmaları ve 
kullanılmaları halinde sigorta söz 
konusudur. Sigorta kapsamına 
girmeyenler ise, örneğin para, bilet, 
evrak veya taşıt ile unutma, 
kaybetme, bir yerde bırakma veya 
bagajın yeterince kontrol altında 
tutulmaması yüzünden meydana 
gelen hasarlardır. Normalde 
sigortalanan eşyanın rayiç değeri 
üzerinde ödeme yapılır. Arabadaki 
veya kamping yerindeki bagaj için 
özel hükümler geçerlidir. 
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Sözlük 

Tazminat beyanı. Sigorta 
şirketinin hasar vakasından sonra 
götürü ödeme yaptığına ve sigorta 
vakasına ilişkin başka her tür 
talepten feragat ettiğinize dair 
yazılı teyit. Bu türden bir götürü 
ödemeyi kabul edip etmemekte 
iyice düşünün, çünkü kabul 
ettiğiniz takdirde o sigorta 
vakasından ileride 
kaynaklanabilecek her tür zararı 
cebinizden karşılamanız 
gerekecektir. 

Asistanlık hizmetleri. Pek çok 
sigorta şirketi, hasar vakasında 24 
saat açık bir telefon numarasından 
hizmet veya acil yardım 
sunmaktadır. Örneğin hasarın 
hemen kayıtlara geçirilmesi, yedek 
bir ev ya da nakliye şirketi 
organize edilmesi veya hasarın 
giderilmesi için usta bulunması 
gibi. Bu hizmetler pahalı 
poliçelerin genelde içindedir veya 
daha yüksek prim ödeme 
karşılığında sözleşmeye dâhil edilir. 
Dikkat: Sadece aracılık ve organize 
etme ücretsiz olup, aracılık edilen 
hizmet ise otomatikman ücretsiz 
değildir. Sadece sigorta şirketi 
hasarı karşılayacaksa usta faturayı 
doğrudan sigorta şirketine 
gönderir. 

Kombine sigorta. Özel sigorta 
koşullarına sahip ve yasalarca 
bağımsız olarak görülen sigorta 
türleri kombine edilir, örneğin 
yangın sigortası, su hasarları ve 
hâne sigortası ev sigortası olarak. 

Doğal tahribat hasarları. Ateş, 
su, toprak ve rüzgar tarafından 
neden olunan hasarlar. Hâne 
sigortası ve ev sigortası 
çerçevesinde doğal tahribat 
hasarları sadece kısmen 
sigortalanır. Bazı sigorta şirketleri, 
deprem, toprak çökmesi, toprak 

kayması, sel, kar veya çığ risklerini 
oldukça düşük bir miktara kadar 
olsa da birlikte sigortalama imkânı 
sunmaktadır. 

İhmal. Bu durum, özellikle de hafif 
ve ağır ihmal arasındaki farka bağlı 
olmak üzere, genelde sigortalı ile 
sigorta şirketleri arasında 
anlaşmazlıklara neden olmaktadır. 
Hukuki açıdan ağır ihmal, gerekli 
özen özellikle ağır biçimde 
gözönüne alınmamış ise söz 
konusudur. Yani sigortalı, sağlıklı 
bir akla sahip her insanın görmek 
zorunda olduğu bir şeyi dikkate 
almamıştır veya belirli 
yükümlülüklere aykırı davranmıştır. 
Bir sigortalının kasten veya ağır 
ihmal neticesinde yol açtığı 
hasarlar genelde sigortalı değildir. 
Karşılansa bile genelde prim 
zammına „tâbi olur” ve bir üst 
limitle sınırlıdır. 

Endeks maddesi. Değer 
uyarlama (maddesi) 

İyi niyet. Sigorta şirketi gerçi 
hukuki açıdan ödeme yapmakla 
yükümlü değildir ama örneğin 
şirket politikası gibi nedenlerle 
buna rağmen ödeme yapar. 
Hukuki açıdan açıklığa 
kavuşturmanın çok zahmetli 
olması nedeniyle yapılmadığı ve 
buna rağmen - belirli ölçülerde 
uzlaşma yoluyla - ödemenin 
yapıldığı durumların bundan ayrık 
tutulması gerekir. İyi niyet 
çözümleri bazen sadece sigorta 
miktarının yükseltilmesi veya yeni 
bir sözleşme  
yapılması karşılığında da teklif 
edilir. Ancak yeni bir sigortanın 
veya daha yüksek sigorta 
miktarının gerçekten arzu edilmesi 
halinde buna değer, aksi takdirde 
bu hileli ticarete girer! 
 

Hizmet/Ödeme muafiyeti. 
Sigortalı olarak sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerinizi 
(yükümlülükler) yerine 
getirmezseniz, sigorta şirketinin bir 
hasar vakasında ödeme yapma 
zorunluluğu da ortadan kalkar. 

Yeni değer. Hasar vakasında 
sigortalanmış olan ürünün 
benzerini tedarik edebilmek için 
gereken miktar ödenir. Dikkat: Bu, 
sigorta şirketinin o ürünü satın 
alırken eskiden ödenmiş olan 
miktarın aynısını ödeyeceği 
anlamına gelmez; yeni değer, daha 
çok yeni ürünün hâlihazırda satın 
alınabileceği fiyattır. 

Yükümlülükler. Sigortalının 
yükümlülükleri. Örneğin sigorta 
dilekçesinde dürüst ve doğru 
bilgiler vermesi gereklidir. Ayrıca 
sözleşme yürürlükte olduğu sürece 
herhangi bir risk artışının söz 
konusu olması halinde, sigorta 
şirketine bilgi vermek zorundadır; 
bir hasar vakasında mümkün 
olduğunca hasarı düşük tutmak ve 
daha başka hasarların meydana 
gelmesini önlemekle, gerekli 
mercilere bildirimde bulunmakla 
ve sigorta şirketine tüm önemli 
bilgileri vermekle yükümlüdür. 
Bunu yapmaması halinde, sigorta 
tamamen veya kısmen yok olabilir. 

Geri alım değeri. Bir hayat 
sigortası sözleşmesinin 
zamanından önce feshedilmesi 
durumunda, o zamana kadar 
ödemiş olduğunuz miktarın sadece 
küçük bir kısmı size geri ödenir. 
Sigorta sözleşmesinin ilk 10 yıl 
içerisinde feshedilmesi, her zaman 
aleyhinizedir, çünkü primlerin 
büyük bir kısmı önce sigorta 
şirketinin idari ve ücret 
masraflarını karşılar.



 

 

Katkı payı. Gerçi prim miktarını 
düşürür ama bunun karşılığında 
hasarın bir kısmını da cebinizden 
karşılamanız gerekir. Yıllık olarak 
bakıldığında - küçük de olsa - bir 
kaç kez hasar meydana gelmesi 
halinde, bu büyük miktarlara 
ulaşabilir (örn. kasko sigortasında), 
çünkü katkı payı her sigorta 
vakasında mahsup edilir - yani her 
yıl bir kez değil, bilakis vaka başına 
olmak üzere. 
 
Fiil maddesi Mâli mesuliyet 
sigortasında hâne sigortası 
çerçevesinde uygulanır ve bir 
yandan bilinçli ve isteyerek etki 
etme ile diğer yandan tesadüfen, 
yani istemeden temas arasında 
hassas biçimde ayrım yapar. 

Değerin üzerinde sigortalama. 
Kararlaştırılmış olan sigorta 
miktarı, sigortalanan eşyaların 
gerçek değerinden daha fazladır. 
Yani, çok yüksek prim ödersiniz, 
çünkü bir hasar halinde, sadece 
gerçek değeri üzerinden para 
alırsınız. 

Taksitle prim ödemesinde ilave 
ücret. Prim miktarını komple 
sigorta dönemi için bir kerede 
peşin ödemeyip, örneğin aylık 
taksitlerle öderseniz, sigorta 
şirketinin ekstra ücret isteme hakkı 
vardır (örn. aylık ödemelerde % 6). 
 
Değerin altında sigortalama. 
Kararlaştırılmış olan sigorta 
miktarı, sigortalanan eşyaların 
gerçek değerinden daha düşüktür. 
Yani düşük prim ödersiniz ama bir 
hasar halinde, uğradığınız gerçek 

hasar miktarının sadece bir kısmını 
alırsınız. 
 
Değerin altında sigortalamadan 
feragat. Sigorta şirketi, hasar 
halinde değerin altında 
sigortalamaya itirazda 
bulunmayacağını taahhüt eder. 
Bunun için sigortalının genelde bir 
değer garantisi maddesi (değer 
uyarlama) imzalaması 
gerekmektedir. 

Sigorta şartları. „Ürün içeriğinin” 
tanımı: Ne sigortalanıyor (= ödeme 
vaatleri) ve ne sigortalanmıyor (= 
kapsam dışı olanlar), kim ne kadar 
süreyle sigortalanıyor ve 
sözleşmeden nasıl çıkılabilir (= 
feshetme). En sıkıcı metinlerden 
biri olsa da mutlaka okuyun! 

Geçici sigorta onayı. Özellikle 
motorlu taşıt mâli mesuliyet 
sigortalarında, ama aynı zamanda 
da hayat ve kısmi sigortalarda 
(mesela hâne sigortasında) geçici 
sigorta. Daha poliçeniz 
hazırlanmadan ve ilk prim 
ödenmeden, yani asıl sigorta 
sözleşmesi yapılmadan sigortanız 
işlemeye başlar. 
 
Sözleşme öncesi bildirim 
mecburiyeti. 
Sigorta şirketine daha dilekçe 
verirken bildiğiniz ve 
sigortalanacak risk açısından 
önemli tüm durumları bildirmekle 
yükümlüsünüz. Bu sigortalının 
yükümlülükleri arasındadır ve 
bunun ihlal edilmesi, sigorta 
şirketinin para ödeme 
zorunluluğunun ortadan 

kalkmasına yol açabilir. Sigorta 
danışmanı açıkça bunu sormasa 
bile: Riskin ve bununla beraber 
prim miktarının değerlendirilmesi 
açısından önem taşıyan bir 
durumdan haberdar iseniz, bunu 
bildirmek zorundasınız. 
 
Bekleme süreleri. Bazı sigorta 
türlerinde (örn. hukuk ve sağlık 
sigortası) sigortanın başlamasından 
önce 9 aya varan bekleme süreleri 
vardır. Sigorta şirketleri bu 
uygulamayla herhangi birinin 
sigortadan para talep edeceğini 
bilerek sigorta yaptırmasının 
önüne geçmeyi amaçlamaktalardır 
(mesela mevcut hukuki 
anlaşmazlıklarda, mevcut gebelik 
durumunda vb.). 

Değer uyarlama (maddesi). 
Avusturya İstatistik Kurumu 
tarafından yayınlanan tüketici 
fiyatları endeksine (mesela hâne 
veya hukuk sigortasında) veya 
inşaat masrafları endeksine (ev 
sigortasında) uygun olarak 
primlerin ve sigorta miktarının 
otomatik olarak uyarlanması. 
Primin otomatik olarak 
uyarlanmaması halinde, bir hasar 
vakasında sadece masrafların buna 
denk düşen kısmı karşılanır. 

Yeniden tedarik değeri. Yeni 
değer 

Rayiç değer. Bir malın belirli bir 
tarihteki değeri. Yeni değer ve 
rayiç değer arasındaki fark, yaş, 
aşınma, teknik gelişim vb. 
yüzünden gerçek değer kaybına 
göre belirlenir. 
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2., güncellenmiş baskı 

Ayrıntılı bilgi 
KONSUMENT Kitapları 

Poliçe kontrolü 
14,90 Euro + Posta 

Sözleşmeyi yapmadan önce ama yaptıktan sonra da poliçelerinizi 
kitabımız yardımıyla gözden geçirmek için düzenli olarak zaman ayırın. 
Yılda yüzlerce Euro tasarruf edebilirsiniz; ne de olsa tasarruf edilen para, 
en kolay kazanılan paradır! 
 

İçindekiler 

  Hangi sigortalar gerçekten gerekli 

 Asgari korumanın faydaları 

 Mevcut poliçelerin optimizasyonu 

 Pek çok sigorta türü için tasarruf tavsiyeleri 

 Dikkat! Küçük yazılardaki tuzaklar 

 

 

 

KONSUMENT'in sigorta ve mâli sektöre ilişkin diğer konuları içeren komple kitap 
kataloğunu  şu adreste bulabilirsiniz: www.konsument.at/shop  

VKI Uzman yardım hattı 
Sigortayla ilgili sorularınızda telefonla danışman hizmetinden ücretli yardım hattı olan 
0900 410 015 numaralı telefondan (dakikası maks. 1,36 Euro ), Pazartesi - Cuma günleri 
arası  9 - 15 saatleri arasında yararlanabilirsiniz. 
 
Sigortayla ilgili testleri, analizleri, raporları düzenli olarak KONSUMENT test dergisinde 
bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: www.konsument.at  
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