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TURK HARB-i$ SENDiKASI

$ube Bagkanhklartna

Tiirk Harb-i5 Sendikasr olarak tiiln iilelerirnizin \e Qalltanlillrrrllztn hak rc

rncnllatlcrini goz dniinde turll.rak' i9 laqanrlarrnda oldugu gibi soslal raqatnlartnda da

lanlarrnda olnrak. l,aSanabilecek olumsuzluklala kalqr tedbirler altnak r e hitlluttnt kottrtnak

onceliEimizdir. Btt rnaksatla her lrl oldupu gihi bLr lrlda iilelerimize \etrt' tlzLl\ ka\bl \c

dcirni \akallrir kap'alitrr l-erdi Kaza Sirorta'r \aprlrnlilrr'

Her ytlsotluncla 1'enilerniS oldugumttz Ferdi Kaza Sigonasr poliqesi bu 1tl:

gcr'gcklegen kaza savtstna gitrc fil'at afitgt re lrlltli fi)at aftlslafrndan etkilerrllcmek adrna'

u}r,"o ger"rti afaltrm]alar Ve defcrlendirnrelet neticesinde Sentliknnrtzttr rc iilcleIirttizin dc

lehine olacak :;ekilde -l r rllrk olarak laprlmrlnr'
l6-6i )at arasr tiim iilelerimizi re gall;anlat ttrltzt kapsalan slllorta polrQernlzrn

kapsantr geni5 tutularak sigorta kapsamtnlu dt;rnda kalan let'or' deprent ve rltotosiklet kazasl

terninatlar! poliqe)e eklcndi A)'rlca sigo a tenrinatt sadece i; la5amrnda dcgil iilclerinlizirt

lc galtganlartnttztn giindelik )'afalnlarlllr da kapsalacak Sekilde 24 saat gcgcrlidir \e terllltrilt

tutan 25.000 TL.'dir. Siizleqmenrizitr siiresi 3t'12'2017 giinii balla\acak olqt 3l'12'2020

lliinii sona erecektir.

Fcrdi kaza srgofiasl kapsamlna giren vc gimel'eu hallerin beliftildigi "l'eldi Kaza

Sigoltasr Genel $artnanlesi" ve oluiabilecek ttzuv kalrlllarrnda poligcrnizdcki tutar

iizcrirden rjdetrecek tazlninatrn 1 iizdelik oranlart ektcdir"

illeler.imiztn hak kalbrna ulrarlamalan igin kaza tarihindcn ilibarcn iki (l) )ll
igincle sigorta lilketirte bagruru raprltnasr gerektiginden' i9 kazasr rc fet'di kaza sigoftast

kaosamlar.r birbirinden fhrkh oldLrfundau l'ercli kaza sigortasl kapsalnlna g.iren hallelde ctt

krsa siircclc ytrbe aracllrgrl la taraflnltza bilgi rerilnresi gerekrncltedir'

lriri IIarb-ig Sendikasr olarak iirelcrimize re gah;anlarrDIZil nlutlLl. saglrklr rc

esenlik dolu seneler d ileriz
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Madde 1- igbu polige, agafrdaki gartlar dairesinde, sigortahyr sigorta miiddeti iginde maruz
kalacafir kazalartn neticelerine kargr temin eder.

Madde 2- Bu poligedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortaltntn
iradesi drgrnda olmesi veya cismani bir arvaya maruz kalmastdtr.

Madde 3- Agagrdaki haller de kaza saytltr:

al Birdenbire ve beklenilmeyen bir gekilde intigar eden gazlartn teneffiistinden.

bl Yanrklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmast ve

koprnastndan.

c) Yrlan veya hagerat sokmast neticesinde husule gelen zehirlenmeler.

d) lsrrrlma neticesinde meydana gelen kuduzdan miitevellit vefat hali veya cismani arnalar.

Madde 4 -A9afrdaki haller kaza saytlmaz:

al Her nevi hastahklarla bunlartn neticelerinin ve marazi bir halin,

b) Sigortanrn gumultine giren bir kaza neticesinde vukua gelmedifi takdirde, suhunetin, donma,

giineg Earpmasr ve koniestion gibi tesirlerinin,

cl Herhangi akrl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharrn veya intihara tegebbiisiin,

d) Agikar sarhoglu$un, sigortanrn gumuli.ine giren bir kazantn icap ettirmedipi ahvalde

uyutturucu madde kullanmanrn, ilaq ve zararh madde almantn,

e) Sigortanrn gumuline giren bir kazantn icabettirmedili cerrahi; mtidahalenin (ameliyattn) ve

her turlii gua tatbikinin, tevlit ettigi vefat hali veya cismani artzalar'

Madde 5- A9aIrdaki haller sigortadan harigtir:

a)Harpveyaharpmahiyetindekiharekat,ihtilal,isyan,ayaklanmaveyabunlardandofani9
kargagahklar,

b) Grevlere, lokavt edilmig iggi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara igtirak,

cJ Ciiriim ve cinayet iglemek veya bunlara tegebbiis,

d) Tehlikede bulunan eghas ve mallan kurtarmak hali miistesna, sigortaltnrn kendisini bile bile

agrr tehlikeye maruz btrakacak hareketlerde bulunmast,

e) 3713 sayrh Terorle Miicadele Kanununda belirtilen tertir eylemleri ve bu eylemlerden dopan

,"bot"j sonucunda olugan veya bu eylemleri cinlemek ve etkilerini azaltmak amacryla yetkili

organlar tarafrndan yaprlan mtidahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal

kirlenme, bulagma veya zehirlenmeler nedeniyle olugacak biitiin zararlar.



fl Nlikleer rizikolar veya niikleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanrmr veya niikleer, biyoloiik ve

kimyasal maddelerin agrfa grkmasrna neden olacak her tiirlii saldtrt ve sabotai,

g) 371.3 sayrh Terorle Miicadele Kanununda belirtilen teror eylemleri ve buna baph sabotajlara
katrlmak

Suda bofulmalar, sigortanln gumuli.ine giren bir kaza neticesinde vuku bulmadtpt takdirde
sigortadan harigtir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aqafrdaki haller de sigortadan harigtir:

aJ Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

b) AErk deniz bahkgrhfr ile siirek ve siirgiin avlan, yaban domuzu vesair vahgi hayvan avctltft ve

yi.iksek daglarda avcthk,

cl Daplara ve cumudiyelere tlrmanma suretile yaprlan dafcrhk, kar veya buz tizerinde yaprlan

Uitrm-u- sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibiJ; cirit oyunu, maniah binicilik, polo, rugbi,

eskrim, traiter, gtiieq, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile afrr ve tehlikeli iimnastik
hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor miisabakalarile sirrat ve mukavemet yarl$larl,

e) Havada yolcu srfatrndan gayri bir srfatla u9u9,

fl Deprem, sel, yanardaf pi.iskiirmesi ve yer kaymast.

gl 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynl maddenin (g) bendinde belirtilen

i"ro,. ue sabotaj eylemlerine katrlma hali harig olmak iizere, 3713 sayrl Terorle Mi.icadele

Kanununda belirtilen teror eylemleri ve sabotaj sonucunda olugan veya bu eylemleri ijnlemek ve

etkilerini azaltmak amacryla yetkili organlar tarafindan yaprlan m{idahaleler.

Sigortanrn Miilki Hududu

Madde 7- igbu sigorta teminatl Tiirkiye Hududlarr drgrnda da caridir'

Teminat Nev'ileri

Madde B- Verilen ve verilmeyen teminatlarln poliqenin on yiiziinde belirtilmesi kaydryla, aga[tda

belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlartna ilave olarak, giindelik tazminat ve tedavi

masraflart teminatlartntn biri veya her ikisi verilebilir'

A) Vefat Teminatl:
igbu polige ile temin edilen bir kaza, sigortaltnrn derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene

zarfrnda vefatlna sebebiyet verdigi takairde, sigorta bedeli poligede g6sterilen menfaattarlara'

yoksa kanuni hak sahiplerine ijdenir'

B) Daimi MaluliYet Teminatr:
igiu polige ile temin edilen bir kaza, sigortaltnrn derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene



zarflnda daimi surette maluliyetine sebebiyet verdifii takdirde trbbi tedavinin sona ermesini ve

daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini miteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli a9a[rda
mtinderiE nisbetler dahilinde kendisine odenir.
Sigorta Bedelinin (o/o)

Iki gozun tamamen kaybr 100
lki kolun veya iki elin tamamen kaybr 100
iki bacafrn veya iki ayaprn tamamen kaybr 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacaprn veya bir ayafrn tamamen kaybt L00

Umumi felE 100
gifa bulmaz akrl hastahfr 100

SaE Sol(%)
Kolun veya elin tamamen kaybt 60
Omuz hareketinin tamamen kaybr 5

Dirsek hareketinin tamamen kaybr 20
Bilek hareketinin tamamen kavbt 20
Bag parmak ile gehadet parmafitntn tamamen kaybr 30 25

Bag parmak ile beraber gehadet parmafrndan gayri bir parmalrn tamamen kaybt 25 20

$ehadet parmafr i]e beraber bag parmaktan gayri bir parmafrn tamamen kaybr 20 15

Bag ve gehadet parmaklanndan gayri iig parma[rn tamamen kaybr 25 20

50
20
15
-tJ

Yalnrz bag parmalrn tamamen kaybr 20

Yalnrz gehadet parmafrntn tamamen kaybr 15
10
B

7

1.5

10
B

7

6

Yalnrz orta parmairn tamamen kaybr
Yalnrz yiiziik parma!rnrn tamamen kaybr
Yalnrz kiiEi.ik parmaptn tamamen kaybt
Bir bacaprn dizden yukarstndan tamamen kaybr 50

Bir bacafirn dizden a9afrsrndan tamamen kaybt 40

Bir ayagrn tamamen kaybr 40

Bir ayafirn btitiin parmaklar dahil ktsmen kesilmesi 30

Bir kalganrn hareketinin tamamen kaybt
Bir dizin hareketinin tamamen kaybt
Bir ayak bilefi hareketinin tamamen kaybr
Bir ayak bag parmaftntn tamamen kaybt
Krnlan bir bacafrn iyi kaynamamast
Krrrlan bir ayaftn iyi kaynamamast

Her iki kulafrn tamamen saltrltgt
Bir kulafrn tamamen salrrhfit
Krrrlan alt genenin iyi kaynamamast

30
20
IJ

B

30
20

Krnlan bir diz kapaprnrn iyi kaynamamasl 20

Bir bacafirn 5 santimetre veya daha fazla ktsalmast ]- 5

Bir goziin tamamen kaybr veya iki gdziin ri.iyet kudretinin yan yanya kaybt 25
40
10
LJ

Amudi fikarinin bariz inhrna ile mi.iterafik hareketsizlifii 30

Go[iis kafesinde devamlt gekil bozuklu[u yapan kaburga krrrkhfr 10

Yukarrdaki cetvelde zikredilmemig bulunan maluliyetlerin nisbeti, daha az vahim olsalar bile,

bunlaln ehemmiyet derecelerine gtire ve cetvelde yazrh nisbetlere ktyasen tayin olunur.

Daimi maluliyet nisbetlerinin tayininde sigortahntn meslek ve san'atl nazarl itibara allnmaz.

Bir uzvun veya bir uzuv krsmrnrn kaybr tabiri, o uzvun veya uzuv ktsmtntn kat'i ve mutlak surette

vazife gijrememesini ve kullanrlamamasrnt ifade eder.



Ferdi Kaza Sigortasr Genel $artlarr

Bir kazadan ewel esasen higbir surette vazife g<iremeyen ve kullanrlamayan bir uzvun veya bir
uzuv krsmrnrn kaybr tazmin olunmaz.
Bu kazadan ewel krsmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv ktsmrntn maluliyet nispeti kaza
sebebile arttrlr takdirde tazminat, kazadan ewelki nisbet ile sonraki nisbet arastndaki farka giire
hesaplanrr.

Aynr kazadan dolayr muhtelif uzuvlarda veya uzuv klslmlartnda meydana gelen maluliyetler igin
ayrr ayn hesap edilecek tazminatln yekunu poligede gdsterilen mebla$ gegemez.

Sigortah solak oldu[u takdirde, yukarrdaki cewelde saf ve sol el igin tayin olunan nisbetler
makiisen tatbik olunur.

Miiriirii Zaman

Madde 2O- Sigorta mukavelesinden dofan biitiin mutalebeler iki ytlda milri.irii zamana uf,rar.


