
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının eki ve tamamlayıcısı olan bu kloz, tabi olduğu Hayat Sigortasına ve / veya diğer bir sözleşmeye 

ek olarak verilen kaza ve hastalık sonucu sakatlık hâllerini ve esaslarını düzenlemektedir. 

1. İçerdiği Teminatlar:
a) Kaza Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı: Sigortalının aşağıda ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen hükümlere göre; kaza 

sayılan hâller sebebi ile daimi olarak sakat kalması hâlinde, sigortalıya, sakatlık oranına göre ödenen ve poliçede yazılı olan teminattır. 

Bu teminat, Hastalık Sonucu Sakatlık Teminatı ile birlikte alınacağı gibi tek başına da alınabilir. 

b) Hastalık Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı: Sigortalının aşağıda belirtilen hükümlere göre; hastalık sayılan hâller sebebi ile daimi 

olarak sakat kalması hâlinde, sigortalıya, sakatlık oranına göre ödenen ve poliçede yazılı olan teminattır. Kısmi Sakatlık Teminatı ancak 

aşağıda belirtilen hâllerde söz konusudur. Bu teminat ancak Kaza Sonucu Sakatlık Teminatı ile birlikte alınabilir. 

2. Süresi:
Kaza Sonucu ve Hastalık Sonucu Sakatlık Teminatlarının süresi, uzun süreli bir hayat poliçesi ekinde zorunlu teminat olarak verilen 

hâller hariç, 1 yıldır. Taraflardan birisi, teminatların bitim tarihinden en az 30 gün önce yenilenmemesini talep etmedikçe, teminatlar, 

bitim tarihinden itibaren 1 yıl daha yürürlükte kalır.  

3. Daimi Sakatlık Oranının Belirlenmesi: 
a) Sakatlık oranı, sigortalının sakatlık durumuna ilişkin olarak tam teşekküllü bir hastaneden aldığı raporun Ferdi Kaza Sigortası Genel 

Şartlarındaki cetvele uyarlanması ile tespit edilir. Hastane raporunda sakatlık oranı belirtilmiş olsa dahi, tazminat hesabında aynı 

sakatlık hâli için bu cetveldeki oranlar esas alınır. 

b) Sakatlık hâlinin Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen cetvelde düzenlenmemiş olması hâlinde: 

   I. Kaza sonucu sakatlık söz konusu ise: Hastane raporunda sakatlık oranı belirtilmiş ise rapordaki oran esas alınır. Cetvelde ve 

hastane raporunda herhangi bir sakatlık oranı belirtilmemiş ise Başak Groupama Emeklilik A.Ş., tıbbi değerlendirme yaparak, sakatlık  

oranını kıyasen belirler. Kıyasen tespit yapılamaması hâlinde; sigortalı, tam teşekküllü bir hastaneden sakatlık oranını da belirleyen 

bir rapor getirmekle yükümlüdür. 

   II. Hastalık sonucu sakatlık söz konusu ise: Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki cetvelde belirtilmemiş olan kısmi sakatlıklar için 

tazminat ödenmez. Ancak sakatlık oranının %60’tan yüksek olması durumunda, sakatlık hâli, cetvelde zikredilmemiş olsa bile tam 

sakatlık tazminatı ödenerek, bu klozun tabi olduğu Hayat Sigortası dâhil tüm teminatlar sona erer. 

c) Sigortalı, solak olduğu takdirde, cetvelde sağ ve sol uzuv için tayin olunan oranlar, yer değiştirmesi yapılarak uygulanır.

d) Sigorta başlangıcından önce mevcut sakatlık durumu da dâhil muhtelif zamanlarda meydana gelen muhtelif kaza ve hastalıklardan 

doğan muhtelif sakatlıklar için toplam sakatlık oranı %100’ü geçemez. Örneğin, daha önce %20 sakatlığı var olan bir sigortalı, cari 

sigorta yılında aynı ve / veya farklı kaza ve / veya hastalık sonucu tam sakat kalırsa, o anki teminat tutarının %80’i ödenir. 

e) Sakatlık teminatlarının başlangıcından önce mevcut bir sakatlık için hiçbir surette tazminat ödemesi yapılmaz. Ancak poliçede  

aksine bir ek şart konmamış ise sigortadan önce sakat bulunan uzvun veya uzuv kısmının sakatlık oranı, sigorta süresinde gerçekleşen 

bir kaza veya hastalık sebebiyle arttığı takdirde; sigortadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki fark esas alınarak tazminat ödenir. 

f) Sakatlık oranlarının tayininde, sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaz. 

g) Sigorta kapsamına giren bir kaza neticesinde oluşsa dahi, estetik güzelliğin azalması yüzünden doğan zararlar ile her türlü manevi 

zararlar, teminat kapsamı dışındadır. 

4. Rizikonun Gerçekleşmesi ve Gerekli Evrakın İbrazı: 
a) Sigorta ettiren veya hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 gün içinde, durumu sigortacıya  

bildirmekle yükümlüdür.

b) Sigorta ettiren veya hak sahipleri: 

   I. Kaza sonucu sakatlık söz konusu ise: Kazanın yerini, tarihini ve sebebini bildirmekle ve ayrıca tedavisini yapan doktordan 

kazanın oluşturduğu durum ile bunun muhtemel neticelerini içeren bir raporu ve resmi kurumlarca tanzim edilmiş olan ve kazanın  

yerini-sebebini bildiren rapor ile alkol raporu
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   II. Hastalık sonucu sakatlık söz konusu ise: Konuya ilişkin her türlü tıbbi raporu sigortacıya göndermekle yükümlüdür.  

c) Sigorta ettiren veya hak sahipleri, tazminat değerlendirmesi ile ilgili olarak, sigortacının isteyeceği başkaca evrakı ibraz etmekle 

yükümlüdür.  

5. Sakatlık Teminatının Sona Ermesi:
a) Teminatın primleri, vade günü bitimine kadar ödenmediği takdirde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 16. maddesi uygulanır.

b) Sigortadan önce ve sigorta süresi dâhilinde gerçekleşen kaza ve / veya hastalık sonucu sakatlık oranı toplamının %40’ı aşması 

hâlinde, gerek Sakatlık Teminatı; gerekse Kaza Sonucu Ölüm Teminatı sona erer ve bu tarih itibarıyla sözü edilen teminatlar için prim 

alınmaz, peşinen alınmış prim var ise gün esasına göre iadesi yapılır.

c) Tabi olduğu Hayat Sigortası sona erdiği takdirde, Sakatlık ve Kaza Sonucu Ölüm Teminatı ortadan kalkar.

d) Sigortadan önce ve sigorta süresi dâhilinde gerçekleşen kaza ve / veya hastalık sonucu sakatlık oranları toplamının %60’ı aşması 

tam sakatlık hâli olarak değerlendirilir ve bu klozun tâbi olduğu Hayat Sigortası dâhil tüm teminatlar sona erer ve bu teminatların 

primi alınmaz.

e) Sigortalının 65 yaşını doldurması hâlinde, Sakatlık ve Kaza Sonucu Ölüm Teminatı, takip eden sigorta yılı itibarıyla sona erer. Sona 

erdiği tarih itibarıyla sakatlık primi alınmaz, peşinen alınmış ise gün esasına göre prim iadesi yapılır.

f) Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Hayat Sigortası ücretsiz sigortaya dönüşür ise tüm teminatlar ortadan kalkar. 

6. Bu kloz, tâbi olduğu Hayat Sigortasının ve eki niteliğindeki sigorta genel ve özel şartlarının tamamlayıcısıdır. Hastalık Sonucu 

Sakatlık Teminatını satın almayan kişi için bu klozdaki hastalık sonucu sakatlık hükümleri geçersizdir.
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