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GENELGE

Tiirk Harb-Iq Sendikasr olarak tiyelerimizin ve gahganlanmlzn menfaatlerini gciz
dniinde tutmak adrna yaganabilecek olumsuzluklara kargr tedbirler almak ve haklannr
korumak dncelifiimizdir. Bu maksatla geqmig yrllarda oldugu gibi bu yrlda iiyelerimize vefat,
uzuv kaybr ve sakathlr kapsayan Ferdi Kaza Sigorlasr yapllml$tlr.

Tegkilatrmrz biinyesindeki 16-65 yaq arasl tiim tiyelerimizi ve sendikamrz gahganlannr
kapsayan Ferdi Kaza Sigortasr poligemizin kapsamr geni$ tutularak sigorta kapsamtnrn
drgrnda kalan terdr, deprem ve motosiklet kazasr teminatlarr poligeye eklenmiqtir. Aynca
sigorta teminatr sadece ig yagamrnda degil iiyelerimizin ve gahganlanmrzrn gilndelik
yaqamlanm da kapsayacak gekilde 24 saat gegerlidir ve teminat tutan 25.000 Tl,.'dir.
Sdzlegmemizin snresi 31.12.2020 giintl baglamrq olup 31.12.2021 giinii sona erecektir. Yrl
iqerisinde yeni iiye olanlar sisteme dahil edileceli gibi, herhangi bir sebeple sendika iiyeligi
sona eren iiyelerimizde yrl sonuna kadar polige kapsamrnda kalmaya devam edecektir.

Ferdi kaza sigortasr kapsamrna giren ve girmeyen hallerin belirtildigi Feri Kaza
Sigorlasr Genel $artnamesi ve olugabilecek uzuv kayrplarrnda poligemizdeki tutar iizerinden
ddenecek tazminatn yiizdelik oranlarr ekte sunulmu$tur. Uyelerimizin hak kaybrna
ulramamalan igin kaza tarihinden itibaren iki (2) yrl iginde sigorta qirketine ba$vuru
yaprlmasr gerektilinden, iq kazasr ve ferdi kaza sigortasr kapsamlan birbirinden farkh
oldu[undan ferdi kaza sigortasr kapsamrna giren hallerde en krsa silrede gube aracrhlryla
tarafimrza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tiirk Harb-ig Sendikasr olarak iiyelerimize ve gahqanlanmrza mutlu, saghkh ve
esenlik dolu seneler dileriz.
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FERDI KAZA SIGORTAS| cENEL $ARTNAMESI

Madde 1- 19 bu polige, agagrdaki gartlar dairesinde, sigortalryr sigorta mUddeti iginde
maruz kalaca$t kazalarn neticelerine kargr temin eder.

Madde 2- Bu poligedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile
sigortalf nf n iradesi drgrnda olmesi veya cismani bi arzaya maruz kalmasrdrr.

Madde 3- Agagrdaki haller de kaza saylllr:

a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir gekilde intigar eden gazlarrn tenefftisUnden.
b) Yantklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmasr ve
kopmasrndan.
c) Ytlan veya hagarat sokmasl neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
d) lsrrrlma neticesinde meydana gelen kuduzdan mutevellit vefat hali veya cismani
al|zalar.

Madde 4- Agagrdaki haller kaza sayrlmaz:

a) Her nevi hasta|klarla bunlarrn neticelerinin ve marazi bir halin,
b) sigortanrn gtimulune giren bir kaza neticesinde vukua gelmedigi takdirde, suhunetin,
donma, gtineg garpmasr ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Hangi akrl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharrn veya intihara tegebbtjsUn,
d) Agikar sarhoglulun, sigortanrn gtimulUne giren bir kazanrn icap ettirmedili ahvalde
uyugturucu madde kullanmanrn, ilag ve zararh madde almanrn,
e) Sigortanrn grimulUne giren bir kazanrn icabettirmedigi cerrahi; mtjdahalenin
(ameliyattn) ve her tUrlU gua tatbikinin, tevlit ettigi vefat hali veya cismani arzalar.

Madde 5- Agagrdaki haller slgortadan harigtir:

a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan do$an
ig kargagahklar,
b) Grevlere, lokavt edilmig iggi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara igtirak,
c) CUrUm ve cinayet iglemek veya bunlara tegebbtis,
d) Tehlikede bulunan eghas ve mallarr kurtarmak hali mUstesna, sigortahnrn kendisini bile
bile a$rr tehlikeye maruz brrakacak hareketlerde bulunmasr,
e) Seylap,
f) NUkleer rizikolar.
Suda bo$ulmalar, sigortantn gtimulUne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadr$r takdirde
sigortadan harigtir.

Madde 6- Aksine mukavele yoksa, aga$rdaki haller de sigortadan harigtir:

a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b) Agtk deniz balrkgrlr!l ile sUrek ve sUrgun aylan, yaban domuzu vesair vahgi hayvan
avcrltgt ve yUksek dallarda avcrhk,
c) Daglara ve cumudiyelere trrmanma suretiyle yaprlan da$crhk, kar veya buz i.jzerinde
yaptlan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boks gibi); cirit oyunu, manialr binicilik,
polo, rugby, eskrim, halter, gUreq, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarr ile agrr ve
tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor harekefleri,
d) Her nevi spor mUsabakalarr ile sUrat ve mukavemet yarrglarr,
e) Havada yolcu srfatlndan gayri bir srfafla ugug,
f) Deprem ve yanardag piiskUrmesi, heyelan. Sigortanrn MUlki Hududu



Madde 7- igbu sigorta teminatr TUrkiye Hudutlarr drgrnda da caridir.

Teminat Nevi'leri

Madde 8-

A) Vefat Teminatr

lgbu polige ile temin edilen bir kaza, sigortahnrn derhal veya kaza tarihinden itibaren bir
sene zarfrnda vefatrna sebebiyet verdili takdirde, sigorta bedeli poligede gosterilen
menfaatdarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine Odenir.

B) Daimi Maluliyet Teminatr

lgbu polige ile temin edilen bir kaza, sigortalrnln derhal veya kaza tarihinden itibaren iki
sene zarftnda daimi surette maluliyetine sebebiyet verdigi takdirde trbbi tedavinin sona
ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tespitini milteakip daimi maluliyet sigorta bedeli
agagrda mUnderig nispetler dahilinde kendisine odenir.
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Amudi fikarinin bariz inhrna ile mUterafik hareketsizlidi

G60Us kafesinde devaml gekil bozuklufu yapan kaburqa krnklldr

Yukarrdaki cetvelde zikredilmemig bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar
bile, bunlann ehemmiyet derecelerine gdre ve cetvelde yazllr nispetlere kryasen tayin
olunur.

Daimi maluliyet nispetlerinin tayininde sigortalrnrn meslek ve san'atr nazarr itibara
altnmaz.

Bir uzvun veya bir uzuv krsmrnrn kaybr tabiri, o uzvun veya uzuv krsmrnrn kat'i ve muflak
surette vazife gorememesini ve kullanrlamamasrnr ifade eder.

Bir kazadan ewel esasen higbir surette vazife goremeyen ve kullanrlamayan bir uzvun
veya bir uzuv krsmrnrn kaybr tazmin olunmaz.

Bu kazadan ewel krsmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv krsmrnrn maluliyet
nispeti kaza sebebiyle arttr$r takdirde tazminat, kazadan ewelki nispet ile sonralii nispet
arasrndaki farka g6re hesaplanrr.

Aynt kazadan dolayr muhtelif uzuvlarda veya uzuv krsrmlarrnda meydana gelen
maluliyetler igin ayrr ayrr hesap edilecek tazminatrn yekunu poligede g6sterilen meblagr
gegemez.

Sigortah solak oldulu takdirde, yukandaki cetuelde sa! ve sol el igin tayin olunan
nispetler makUsen tatbik olunur.


