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FERDİ KAZA SİGORTASI KLOZLARI 

TEMİNAT ÇEŞİTLERİ: 
 Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat 
ve daimi maluliyet teminatlarına ilave olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının 
biri veya her ikisi  verilebilir. 
A) Vefat Teminatı: 
 İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene 
zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa 
kanuni hak sahiplerine ödenir. 
 B) Daimi Maluliyet Teminatı: 
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında 
daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi 
maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı 
münderiç nisbetler dahilinde kendisine ödenir.                                                                                                                                            
 C) Tedavi Masrafları Teminatı 

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartile 

sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, 

banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için 

tesbit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların 

protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10'una kadar tazmin olunur. 

Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki 

tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar 

tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nisbetinde 

paylaşılır. 

Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısile mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar 



sigortalının yerine kaim olur.                                                                                                                                   

D) Gündelik Tazminat 

Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı 

gündelik tazminat ödenir. 

Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği 

takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. 

İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği 

güne kadar ödenir, Ancak bu müddet 200 günü geçemez.                                                                       

Gündelik tazminat miktarı, ölüm ve sürekli sakatlık teminatı toplamının veya yalnız sürekli sakatlık 

teminatı verilmişse, bunun % 0 0.25’ini geçemez. Bilumum spor kazalarından ileri gelen gündelik 

tazminatlar 7 günlük tenzili muafiyete tabidir. 

ÖZEL ŞARTLAR VE KLOZU                                                                                                                      
6 yaşına basan ve 15 yaşını doldurmamış olan küçüklerin Ferdi Kaza Sigortalarında; 
- Ölüm Teminatı, Cenaze masrafları ile sınırlıdır. 
- Sürekli sakatlık teminatının ise, sigortalının sürekli sakatlığı halinde, hayatta kaldığı sürece on yılda 
eşit miktarda tazminat ödenmek suretiyle yıllık gelire çevrilmek kaydıyla ödenir. Bu süre zarfında 15 
yaşın doldurulması halinde kalan tazminatın tamamı ödenir. 

 
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU                                                        

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigortalı ve aynı çatı 

altında yaşadığı aile bireyleri (eşi ve çocukları)’nın poliçe süresi içinde ve günün 24 saatlik günlük 

yaşamları sırasında 3. şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki 

sorumluluklar hadise başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır.   

Teminat Limiti: Olay Başına 1.000.-TL, Yıllık Toplam 2.000.-TL.                                                                                                                                       
Muafiyet: Olay Başına 250.-TL kadardır. 
İstisnalar:                                                                                                                                                                                                                                                  
- Sigortalı ve Aile bireylerinin (eş ve çocuklar) kasıtlı olarak verdikleri zararlar.                                                                                                                  
– Her türlü netice zararları.                                                                                                                                                                                                                    
-  Çevre kirliliğinden kaynaklanan zararlar.                                                                                                                                                                                         
-  Kiralanan, ödünç alınan, yediemin sıfatıyla teslim alınan malların hasara uğraması, kaybolması 
nedeniyle oluşan sorumluluk 
 

EVCİL HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR KLOZU 
Sigortalı konutta bulunan sigortalıya ait evcil hayvanlar için, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası 

Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile evcil kedi ve köpeklerin riziko 

adresinde 3.şahıslara verecekleri yaralayıcı zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluklar hadise 

başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır.                                                                            

Teminat Limiti: Olay Başına 500.-TL, Yıllık Toplam 1.000.-TL.                                                                                                                                       

Muafiyet: Olay Başına 100.-TL kadardır. 

GASP, KAPKAÇ TEMİNATI KLOZU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin (Anne, Baba ve Çocuklar) konut dışında 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundukları süre içerisinde karşılaşabilecekleri "gasp, kapkaç ya 

da yankesicilik olayları sonrasında, üzerlerinde ve/veya yanlarında bulunan nakit para ve/veya kişisel 

evrakların çalınması ve/veya zarar görmesi sonucu uğrayacakları kayıplar Hırsızlık Sigortası Genel 

Sartlarının tatbiki mümkün hükümleri, aşağıda belirtilen özel Sartlar ve limitler dahilinde temin 



edilmiştir.                                                                                                                                                                     

- Nakit Para için ödenebilecek azami tazminat limiti 150 TL,                                                                                                                                                           

- Sigortalı veya kendisiyle birlikte oturan aile bireylerinin kişisel evraklarına (nüfus cüzdanı, ehliyet, 

pasaport, araç ruhsatı, konut anahtarları... vb.) gelebilecek zararlarda ilgili evrakların yeniden 

çıkarılabilmesi için gerekli masraflar her bir olayda 250 TL olmak üzere yıllık toplam 500 TL ile 

sınırlıdır.                                                                                                                                                                                                            

- Gasp ve kapkaç neticesinde kişilerin yaralanması durumunda tedavi giderleri olarak azami olay 

başına ve yıllık 250-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                           

Sigortalı, olay sonrası aynı gün resmi makamlara başvurarak olayla ilgili zabıt tutturacak ve olayın 

meydana gelmesini takip eden en geç 2 (iki) işgünü içerisinde sigortacıya başvurarak, olay sonrası 

resmi makamlarca düzenlenen evrak ve ifade tutanağının birer nüshasını sigortacıya ulaştırmakla 

yükümlüdür.                                                                                                                                                        

İstisnaları:                                                                                                                                                                                                                                     

Çalınan Kredi Kartları ile bu kartlardan yapılan harcamalar, kıymetli evraklar, her türlü taşınabilir 

elektronik cihaz, ziynet eşyaları, seyahat biletleri, şans oyunları kuponları... vb.) işbu teminatın 

kapsamı dışındadır. 

EK TEMİNATLAR ÖZEL KLOZLARI: (TALEP HALİNDE VERİLİR)         

Ferdi Kaza Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer kayması Teminatı Klozu: 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin (f ) fıkrası hükmü çerçevesinde, 

Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer Kayması sonucu ortaya çıkabilecek haller de, 

poliçe kapsamına dahil edilmiştir. 

Ferdi Kaza Terör Teminatı Klozu: 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartlarının 6.maddesinin G fıkrası hükmü çerçevesinde, 5 inci 
maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve 
sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda 
belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda olusan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini 
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek 
haller de, poliçe kapsamına dahil edilmiştir. 
 

Kayak Ve Patinaj Sporu Klozu:                                                                                
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (c ) bendinde belirtilen Kar ve 

Buz üstünde yapılan Kayak, Patinaj, Hokey ve Boksley Sporunu yaparken poliçe teminatı 

kapsamında meydana gelecek kaza sonucunda Ölmesi, Sakat Kalması ve Tedavi Masrafları 

poliçenin ön yüzünde yazılı limitlere kadar ve poliçe süresince aksine sözleşme ile teminat 

altına alınmıştır.                                                                                                               

İstisnaları:                                                                                                                                                              
Yarışlara ve Yarışlara hazırlık için yapılacak antrenmanlara  katılma süresi içinde meydana 

gelecek kazalar teminat haricidir. 

Dağcılık Ve Trekking Sporu Klozu:                                                                        
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (c ) bendinde belirtilen 

Dağlara ve Cumudiyelere (Buzul, Buz Dağı) tırmanmak suretiyle yapacağı Dağcılık sporu ile 

Trekking yaparken poliçe teminatı kapsamında meydana gelecek kaza sonucunda Ölmesi, 

Sakat Kalması ve Tedavi Masrafları poliçenin ön yüzünde yazılı limitlere kadar ve poliçe 



süresince aksine sözleşme ile teminat altına alınmıştır.                                                                                     

Özel Şart:                                                                                                                                                                                                                                                

- Sigortalının Dağcılık Sertifikası olması şarttır.                                                                                                                                                                       

–Sigortalının Dağcılık Sporunu yapmasına engel sağlık sorunu olmaması şarttır.                                                                                                              

–Trekking (Doğada yapılan yürüyüşler) de Dağcılık Sertifikası aranmaz. 

Dalış (Dalgıç) Sporu Klozu:                                                                                     
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (c) bendinde belirtilen Dalış 

(Dalgıç) sporunu yaparken poliçe teminatı kapsamında meydana gelecek kaza sonucunda 

Ölmesi, Sakat Kalması ve Tedavi Masrafları poliçenin ön yüzünde yazılı limitlere kadar ve 

poliçe süresince aksine sözleşme ile teminat altına alınmıştır.                                                                                                                                                                              

Özel Şart:                                                                                                                                                                                                                                                

- Sigortalının Dalış (Dalgıç) Sertifikası olması şarttır.                                                                                                      

–Sigortalının Dalış(Dalgıç) Sporunu yapmasına engel sağlık sorunu olmaması şarttır.             

–Profesyonel Dalgıçlar bu kloz  Teminatı kapsamı dışıdır.                                                                                                                                                                                                  

Yelken Sporu Klozu:                                                                                
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (c) bendinde belirtilen Yelken 

sporunu yaparken poliçe teminatı kapsamında meydana gelecek kaza sonucunda Ölmesi, 

Sakat Kalması ve Tedavi Masrafları poliçenin ön yüzünde yazılı limitlere kadar ve poliçe 

süresince aksine sözleşme ile teminat altına alınmıştır.                                                               

Özel Şart:                                                                                                                                                                                                                                                

- Açık denizlerde yapılacak yarışmalar teminat haricidir. 

Kara ve Deniz Avcılığı Klozu:                                                                                   
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (b ) bendinde belirtilen Açık 

deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve 

yüksek dağlarda avcılık yaptığı  süre içinde  poliçe teminatı kapsamında meydana gelecek 

kaza sonucunda Ölmesi, Sakat Kalması ve Tedavi Masrafları poliçenin ön yüzünde yazılı 

limitlere kadar ve poliçe süresince aksine sözleşme ile teminat altına alınmıştır.                       
Özel Şart:                                                                                                                                                                                                                                                

- Sigortalının Kara Avcılığı Belgesi olması şarttır.                                                                                                      

–Sigortalının Amatör Balıkçılık Belgesi olması şarttır.                                                                

- Sigortalının Açık Deniz alanlarında avcılık yapmak üzere izin belgesi olması şarttır. 

Motosiklet ve Takma Motorlu Bisiklet Kullanmak Ve Bunlara Binmek Klozu:   
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesi (a ) bendinde belirtilen 

Motosiklet ve Takma Motorlu Bisiklet kullandıkları ve bunlara bindikleri süre içinde  poliçe 

teminatı kapsamında meydana gelecek kaza sonucunda Ölmesi, Sakat Kalması ve Tedavi 

Masrafları poliçenin ön yüzünde yazılı limitlere kadar ve poliçe süresince aksine sözleşme ile 

teminat altına alınmıştır.                                                                                                     

İstisnaları:                                                                                                                                                              
Yarışlara ve Yarışlara hazırlık için yapılacak antrenmanlara,  katılma süresi içinde meydana 

gelecek kazalar teminat haricidir. 

 



 SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KLOZU 

Quick Sigorta A.S. Sigorta Tahkim Komisyonuna üye şirketler arasında yer almakta olup, Sigorta 

Tahkim Komisyonu iletişim bilgilerine www.sigortatahkim.org web adresinden internet ortamından 

da temin edilebilir. İletişim bilgileri Telefon: 0216 651 65 65 pbx  Fax: 0216 651 42 22 E-Mail 

bilgi@sigortatahkim.org 

 
EKSPER ATAMA KLOZU 
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalının serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır. 

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 6 ve 7.Maddelerine istinaden Sigortalı veya Sigorta Ettiren 

ya da Sigorta Sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından veya Sigorta Şirketi tarafından bu 

sözleşmeden kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak eksper tayin edilebilir. Aynı Yönetmeliğin 

11.Maddesine istinaden Eksper Ücreti Atama yapan taraf tarafından ödenir. Hakem Eksper ücreti de 

11.maddeye istinaden atayan taraf tarafından ödenir.                                                                                     

Yetkili sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin internet 

sitesinden  http://www.tobb.org.tr  temin edilebilir. 

SİGORTANIN YENİLENMESİ KLOZU 
 
Sigortacının sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi 

için sigorta ettirenin talebi ve sigortacının kabulü esastır. Aksi takdirde sigorta sözleşmesi 

kurulmadığından sigortacının sorumluluğu yoktur. 

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KLOZU 

Sigorta ettiren ve/veya Sigortalı, Sigortacının ve/veya Sigortacı adına hareket edenlerin, sigorta 

poliçesinin tanzimi dolayısıyla öğrenmiş olduğu her türlü bilgi ve/veya belgeyi; 5684 Sayılı Sigortacılık 

Kanunu 31/A ve 31/B maddeleri ve sair mevzuat gereği veya adli, idari, resmi veya düzenleyici bir 

makamın emrini veya kararlarını yerine getirmek amacıyla paylaşmasına muvafakat etmiş, rıza 

göstermiştir. 
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