FERDİ KAZA KOLTUK ACİL YARDIM HİZMETİ TEMİNATI KLOZU
Poliçede ilgili teminat alınmış olması halinde ;
Türkiye Sigorta Asistans Acil Yardım Hizmeti Teminatı ekte bulunan özel şartlar çerçevesinde ve acil
durumlarda 24 saat süre ile geçerlidir. Yardım Hizmetlerinden faydalanmak için 0850 202 20 20
numarasını arayınız.
FERDİ KAZA VE ACİL TEDAVİ TEMİNATI
Bu hizmetin gerektiği durumlarda 0850 202 20 20 numaralı telefon aranacaktır.
Ölüm ve sürekli sakatlık ile kaza sonucu tedavi masrafları teminatı poliçe ekinde verilen Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları kapsamında geçerli olup, Acil Tedavi Teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartlarının uygulanabilir hükümleri ve aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında geçerlidir.
Acil Tedavi Teminatı, sigortalı tüm kişilerin poliçe başlangıç tarihinde sağlıklarının iyi olması, herhangi
bir fiziksel veya zihinsel kusurlarının veya engellerinin olmaması, nükseden bir hastalıklarının ya da
rahatsızlıklarının bulunmaması koşuluyla geçerli olacaktır.
ACİL TIBBİ GİDERLER
1.Kaza sonucu bir bedeni yaralanmaya maruz kalan sigortalı kişi için 12 saat içerisinde yapılan acil
durum tıbbi, cerrahi ve hastane tedavisi,
2.Sigortalı kişinin, acil durum tıbbi, cerrahi veya hastane tedavisinin yapıldığı hastaneye vardığı
zamandan önce 12 saat ya da daha kısa süre içerisinde ortaya çıkan akut bir tıbbi hastalıktan dolayı
yapılan acil durum tıbbi, cerrahi veya hastane tedavi masrafları,
İle yukarıdaki iki madde kapsamında yer alması şartıyla, hastaneye ulaşım amacıyla gerçekleşen
giderler poliçede belirtilen limite kadar ödenecektir.
Acil Tedavi Sigortası; sigortanın başlangıç tarihinde 1 yaşın üzerinde 70 yaşın altında olan sigortalı
kişiler için geçerlidir.
Beher sigortalı kişi için, sigorta dönemi içinde, kaza sonucu bedensel yaralanmaya maruz kalan
sigortalı kişiye kazadan sonraki 12 saat içinde yapılan ve Sigortalı Kişinin bir gece hastanede yatmasını
gerektiren acil tıbbi, cerrahi veya hastane tedavisi için kişi başına ve yıllık toplam poliçede yazılı tutara
kadar tazminat ödenecektir.
Acil tıbbi, cerrahi veya hastane tedavisi aşağıdaki durumları içine alır (ancak bunlarla sınırlı değildir) ve
bu durumların teminat kapsamında olması bu poliçedeki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabidir.
1. Ani olarak ortaya çıkan ve hayati tehlike teşkil eden akut karın ağrısı: Apandisit, mide
delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı vs.
2. Akut masif kanamalar: iç organ gibi aniden ortaya çıkan aşırı ve yoğun kanama ve kazalar
sonucu ortaya çıkan kanamalar,
3. Akut felç

4. Astım krizi ve akut sonlum rahatsızlıkları,
5. Ciddi alerjik reaksiyonlar ve anaflaksis (aşırı duyarlılık) hastayı anaflaktik şoka sokan bir
durum, örneğin: penisilin alerjisi,
6. Uzuv kopmaları,
7. Ciddi yanıklar,
8. Her türlü koma durumları,
9. Donma veya soğuk çarpması,
10. Elektrik çarpması,
11. Sıcak çarpması,
12. Kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, ciddi yüksek tansiyon krizleri,
13. Menenjit (beyin zarı iltihabı), Ensefalit (beyin iltihabı), Beyin apsesi,
14. Tüm iskelet sistemi kırıkları,
15. ESWL (vücut dışı taş kırma) gibi tedaviler ve operasyonlar hariç olmak kaydıyla renal kolik
(ciddi böbrek ağrıları),
16. Suda boğulma,
17. Trafik kazaları,
18. Yüksek ateş (39,5 ve üzeri),
19. Yüksekten düşme,
20. Ağır zehirlenmeler.
Bir hasar talebinin konusuyla veya sigortalının önceden mevcut sağlık durumuyla ilgili tüm tıbbi
kayıtlar, notlar ve yazışmalar, talep halinde, sigortacı tarafından veya adına atanacak tıbbi danışmana
sunulacaktır ve bu tıbbi danışmanın veya danışmanların, hasar talebini incelemek amacıyla, sigortalı
kişiyi gerekli sayılabilecek sıklıkta muayene etmesine izin verilecektir.
İSTİSNALAR
Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasar talepleri bu sigortayla sağlanan teminatın kapsamı
dışındadır:
1. Teminat altında olan bir kazanın sonucunda tıbbi bir acil durum nedeniyle zorunlu olmadığı
sürece estetik veya plastik cerrahi.
2. Bir tıp hekimi tarafından uygulanmadığı veya bir tıp hekiminin reçetesi ile verilmediği ve
talimatlarına uygun olarak kullanılmadığı sürece Sigortalı Kişi ilaçların veya uyuşturucu
maddelerin etkisi altındayken veya alkolün etkisi altındayken meydana gelen kaza veya
hastalıklar.

3. Bu sigortanın başlangıç tarihinden önce Sigortalı Kişinin tavsiye, tanı, tedavi veya danışmanlık
hizmetleri aldığı, veya bildiği, veya biliyor olması gereken veya bu sigortanın başlangıç
tarihinden önce herhangi bir zamanda tedavi edilmiş olan herhangi bir tıbbi durum.
4. AIDS, veya HIV'in (Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs) uzattığı veya
hızlandırdığı veya HIV'e bağlanabilen bir durum ve/veya AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği
Sendromu) da dahil olmak üzere HIV'e ilişkin bir hastalık ve/veya ne şekilde meydana gelmiş
olursa olsun bunların türevleri veya varyasyonları.
5. Herhangi bir akıl veya sinir sistemi hastalığı.
6. Motorlu araç, gemi veya tekneyle yapılan her türlü yarışlar.
7. Kasıtlı olarak kendi kendini yaralama.
8. İşbu Sigorta Poliçesinin başlangıç tarihinden önce teşhisi konulan ya da tedavisi yapılan
kanserin nüksetmesi ve/veya bu tür hastalığın belli bir operasyon sonrası bıraktığı bozukluk
9. Tıbbi olarak zorunlu olmayan veya kendi kendine yapılan bir tedavi.
10. Gebelik veya doğum sonucunda yapılan gider.

