
 

 

 

Ferdi Kaza Sigortası 

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza 
gelebilecek ani ve harici bir 
olayın etkisi ile yaşamınızı 
yitirmeniz veya sakatlanmanız 
riskine karşı tüm dünyada 
geçerli teminat 
sağlanmaktadır. 

 
 

 

Ferdi Kaza Sigortası; 

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya 
sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır. Talep halinde teminat kapsamına 
kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları ve işten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat, hukuksal 
koruma, Generali Yardım teminatları da ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınabilir. 

 

TEMİNATLAR: 

 KAZA SONUCU VEFAT 

Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde ölmesi 
sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir. 

 KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK 

Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, 
sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir. 

 KİŞİ AİLE HUKUKSAL KORUMA 

Bu sigorta, sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler 
ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut 
ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması 
gereken gider ve diğer edimleri belirli koşullar, limitler ve muafiyetler ile temin eder.  

 

 

 
 



 

 GENERALİ YARDIM 

Sigortalının, gerek yolda, gerek işyeri veya konutunda başına gelebilecek kaza veya ani ve 
öngörülmeyen hastalıklar sonucunda, yılın 365 günü, 24 saat acil olarak verilen hizmetleri 
kapsamaktadır. 

 

 FERDİ KAZA YARDIM TEMİNAT KAPSAMLARI 

 

o Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)  
o Konuta refakatçi gönderilmesi  
o Cenaze işlemleri  
o Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş 

seyahati  
o Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati  
o Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması  
o Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi  
o Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım  

 

 GRUP FERDİ KAZA SİGORTALARI: 

Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan şahısların kazaya karşı teminat 

altına alınmasıdır. 

Bu sigorta aşağıdaki şekillerde de verilebilmektedir: 

o İş saatleri içerisinde teminat verilmesi,  
o Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,  
o Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür.  

 

Genel Şartlar  

http://www.generali.com.tr/hizmetler/genel-sartlar/

