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AÇIKLAMALAR
KOD 343FBS005

ALAN Pazarlama ve Perakende

DAL/MESLEK Sigortacılık

MODÜLÜN ADI
Ferdi Kaza Sigortası

MODÜLÜN TANIMI

Ferdi kaza sigortası ile ilgili genel kavramları öğreten, kişiler
için uygun ferdi kaza sigortası poliçe seçimini yapabilen,
poliçe ile ilgili hukuksal kuralları ve acente şirket ilişkilerini
bir düzen içinde sunularak, açık ve anlaşılır olarak hazırlanmış
öğrenim materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Ferdi kaza sigortası poliçesi satmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Hayat sigortası satışında müşteriyi ikna edebilecek ve poliçe
bedelini hesaplayabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Ferdi kaza sigortaları ile ilgili genel bilgileri, ferdi kaza

sigortası çeşitlerini ve hukuksal kuralları
tanımlayabileceksiniz.

2. Ferdi kaza sigortası poliçesi unsurlarını tanımlayarak,
kişiler için uygun hayat sigortası poliçe seçimini
yapabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf ortamı ve büro ortamında projeksiyon, Bilgisayar
donanımı ve internet erişimi sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı
uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek, değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci

Gelişen teknoloji ve kentsel yaşamın artmasıyla beraber bir çok risk faktörü de insan
hayatına girmiş bulunmaktadır. Risksiz bir hayat düşünülemez ve insanlar her zaman
sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek
bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın
tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sevdiklerinizin
sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için çok özel bir güvenceye
ihtiyacınız var.

Kişiler Ferdi Kaza Sigortası ile gelecekte olabilecek muhtemel risklere karşı ve bu
konudaki beklentilerini tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size
değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek istiyorsanız risk kapıyı çalmadan
geleceğinizi garanti altına almalısınız.

Bir sigortacı olarak şunu unutmamalısın ki, riskleri kontrol altına almadan yaşamı
devam ettirmek çok zor. Ve bu risk kontrolünü en iyi yapanda sensin. Bilgini ve becerini
kullanarak insanlara yaşamlarını kolaylaştırmada yardım edebilir ve bu mutluluğu doyunca
yaşayabilirsin.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FALİYETİ – 1

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda ferdi kaza sigortaları ile ilgili genel bilgileri, ferdi
kaza sigortası çeşitlerini ve hukuksal kuralları tanımlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapmanız yeterli
olacaktır.

 Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek ferdi kaza sigortası ile ilgili bilgi

alınız.

 Ferdi kaza sigortası yaptıran kişilerle görüşerek görüş alışverişinde bulununuz.

 İnternetten ferdi kaza sigortaları ile ilgili araştırmalar yapınız.

Yukarıdaki araştırmaları sınıfta gruplara ayrılarak araştırınız ve elde ettiğiniz
sonuçları sınıfta proje halinde sunarak tartışınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı,
sigorta acenteleri ve sigorta şirketlerini gezmeniz gerekmektedir.

1. FERDİ KAZA SİGORTASI

Mal sigortaları çeşit olarak tazminat sigortalarıdır ve kişinin hasardan önceki mali
duruma getirilmesini amaçlar. Mal sigortalarında kar söz konusu değildir. Sigortalının
gerçek zararı ödenir. Fazla ödeme yapılmaz. Ancak ferdi kaza sigortasında mal değil insan
bedeni sigortaya konu teşkil eder. Dolayısıyla insan hayatının para ile ölçülmesi mümkün
değildir. Bu sebeple bu tür sigortalarda daha önceden belirlenmiş bir bedel üzerinden sigorta
sözleşmesi yapılır ve risk gerçekleştiğinde bu bedel üzerinden ödeme yapılır.

1.1. Tanımı ve çeşitleri

Bireysel kaza sigortası, kişinin kendi iradesi dışında ani ve dışsal bir olay ya da kaza
nedeniyle ölmesi ya da daimi sakat kalması hallerini güvence altına alır. Amacı, sigortalının
bir kaza sonucunda karşılaşacağı bedensel hastalıklar ve aksaklıklar nedeniyle uğrayacağı
ekonomik kayıpları güvence altına almaktır. Kaza, “vücut üzerine, dışardan, bilinçli
olmaksızın ve aniden gerçekleşen bir olay sonucu”, sigortalının bedeninde sağlık durumunu
bozacak bir aksaklık meydana gelmesidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kaza sayılan haller şunlardır:

 Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden.

 Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi,

burkulması ve kopmasından.

 Yılan veya haşarat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.

 Isırılma sonucu meydana gelen kuduz sonucunda oluşan sağlık sorunları..

Bununla beraber aşağıdaki haller de kaza sayılmaz:

 Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,

 Sigorta kapsamına girmeyen, bir kaza sonucunda meydana gelen donma, güneş

çarpması gibi durumlar.

 İntihar veya her durumda intihara teşebbüs.,

 Sigorta dahili bir durum haricinde aşırı alkollü olmanın ve uyuşturucu aşırı

dozda ilaç ve zararlı madde alımında.

 Sigortanın konusuna giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin

(ameliyatın) sonucu vefat hali veya maluliyet.

1.2. Ferdi Kaza Sigortası Türleri

Ferdi kaza sigortası, günlük hayatta insanların karşı karşıla olduğu bir çok riskin
zararlarını karşılamaktadır. Bunlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Bu sigorta türlerinin
dışında kaza sayılabilecek diğer durumlarda sigorta kapsamına alınabilir.

1.2.1. Şahıs Bireysel Kaza Sigortası

Bir kimsenin kaza sonucu ölümü ya da sakat kalması halini sigorta eder.

Bir işyeri, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişileri kazaya karşı
güvence altına alır. İş saatleri için, bazı sporların yapıldığı süreler için, belirli görevler için
ya da günün 24 saati için yapılabilir.

1.2.2. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Motorlu kara taşıtlarında seyahat eden yolcuların, araç hareket ya da park halinde iken
veya aracın bakımı yapılırken, araca inip binmeleri esnasında bir kaza sonucu meydana
gelecek ölüm ya da sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi giderlerini güvence altına alır.

1.2.3. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirlerarası ya da uluslar arası yolcu taşıyan ve poliçede kayıtlı olan otobüste
bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları mola ve duraklamalar dâhil, yolculuğun
bitimine kadar meydana gelebilecek her tür kazaya karşı güvence altına alır.
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1.2.4. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Okul servis aracında taşınan öğrencileri, sürücüyü, yardımcılarını ve rehber
öğretmenleri, mola ve duraklamalar dâhil, taşıma süresince her tür kazaya karşı güvence
altına alır.

1.2.5. Profesyonel Futbolcuların Ferdi Kaza Sigortası

Profesyonel futbolcuları, yurt içindeki ve yurt dışındaki maçlarda ve antrenmanlarda,
gidiş ve dönüş yolunda ya da günün 24 saati için sigorta güvencesi altına alır.

1.2.6. Seyahat Ferdi Kaza Sigortası

Kişi ya da grupların uçak dahil her tür normal ulaşım aracı ile seyahatleri esnasında
meydana gelebilecek ölüm, kaza, hastalık ve hırsızlık durumlarına karşı sigorta güvencesi
altına alan bir paket sigortasıdır.

1.3. Ferdi Kaza Sigortasının kapsamı ve Teminatlar

1.3.1. Sigorta Kapsamı

Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli
olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak
belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan
poliçelerdir. Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim
ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz
konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın,
herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir. Kişi kendi adına veya
sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe
yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu
tedavi harcamalarını da temin etmektedir.

1.3.2. Teminatlar

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.

1.3.2.1. 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.

1.3.2.2. Daimi Maluliyet (Hastalık, sakatlık) 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 kesin tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli
aşağıda oranlar dâhilinde kendisine ödenir.
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Sigorta Bedelinin (%)

İki gözün tamamen kaybı 100
İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100
İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100
Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın
veya bir ayağın tamamen kaybı 100
Umumi felç 100
Şifa bulmaz akıl hastalığı 100

Sağ - Sol(%)

Kolun veya elin tamamen kaybı 60 50
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20
Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Bilek hareketinin tamamen kaybı 20 15
Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı 30 25
Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı 25 20
Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı 20 15
Baş ve şahadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı 25 20
Yalnız başparmağın tamamen kaybı 20 15
Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı 15 10
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8
Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8 7
Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7 6
Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50
Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40
Bir ayağın tamamen kaybı 40
Bir ayağın bütün parmaklar dâhil kısmen kesilmesi 30
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30
Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15
Bir ayak başparmağının tamamen kaybı 8
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30
Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20
Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25
Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40
Bir kulağın tamamen sağırlığı 10
Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25
Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

Yukarıdaki cetvelde bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile,
bunların ehemmiyet derecelerine göre ve cetvelde yazılı nispetlere göre tayin olunur. Daimi
maluliyet oranlarının tayininde sigortalının meslek ve sanatı itibara alınmaz. Bir uzvun
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(organın) veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının mutlak surette
vazife görememesini ve kullanılamamasını ifade eder.

Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun
veya bir uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz. Bu kazadan evvel kısmen malul bulunan bir
uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza sebebiyle arttığı takdirde tazminat,
kazadan evvelki nispet ile sonraki nispet arasındaki farka göre hesaplanır.

Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen
maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın yekûnu poliçede gösterilen meblağı
geçemez. Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıdaki cetvelde sağ ve sol el için tayin olunan
nispetler tatbik olunur.

1.3.2.3. 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.

1.3.2.4. Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dâhil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş
olması şart ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor
ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri
hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya suni 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 nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayı sile
mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

1.3.3. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller

Aşağıda belirtilen rizikolar, ek prim ödenmek suretiyle teminata dâhil edilmemiş ise
bu rizikolar nedeniyle meydana gelecek zarar ve ziyan tazmin edilemez. Bu itibarla, bahis
konusu rizikoların teminat altına alınması istenmekte ise mutlaka bir ek prim ödenmesi
gereklidir.

 Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,

 Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
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 Dağlara ve doruk noktalarına tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz

üzerinde yapılan sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu,

engelli binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve

yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor

hareketleri,

 Sürat yarışları,

 Havada yolcu sıfatından farklı bir sıfatla uçuş.

1.3.4. Ferdi Kaza Poliçelerinde Kapsam Dışı Kalan Durumlar

Ferdi Kaza poliçelerinde de diğer poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan veya
olmayan haller genel şartlar ile belirtilmiştir. Ferdi kaza poliçesi genel şartları her sigorta
şirketi için aynıdır. Genel şartlara göre ferdi kaza kapsamı dışında kalan haller aşağıda
belirtilmiştir.

 Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan

doğan iç kargaşalıklar,

 Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,

 Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

 Tehlikede bulunan kişi ve malları kurtarmak hali dışında, sigortalının kendisini

bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

 Sel, yanardağ patlaması ve heyelan

 Nükleer riskler.

 Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana

gelmediği takdirde sigortadan hariçtir.

1.4. Niçin Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyız

Ferdi kaza sigortası, gerçekleşebilecek bir kaza halinde,
sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle
güvence altına alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu poliçe
sigortalının seçmiş olduğu limitler dâhilinde kaza sonucu
oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin
maddi kayıplarını da kapsam altına alır.
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Bir vefat veya sakatlık halinde, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere veya
ailesine karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilmesi ferdi kaza sigortasıyla mümkün olabilir.
Ferdi kaza sigortası pek çok nedenden dolayı yaptırılabilir.

 Eğer her ay belirli bir ödeme yapma yükümlülüğünüz varsa bunları düşünerek

ferdi kaza sigortasından yararlanabilirsiniz ve böylece aileniz de zor durumda

kalmayabilir.

 Ferdi kaza sigorta poliçesiyle, bir kaza durumunda tedavi giderleri için

tasarruflarınızı harcamak yerine sigorta şirketi sizin adınıza bu giderleri

ödeyebilir.

 Ferdi kaza sigortası parasal bir varlığı temsil eder. Vefat edenin varislerine

bıraktığı nakit para, banka hesabı vb diğer varlıkları gibi ferdi kaza sigortası da

para yerine geçen bir değerdir.

 Ferdi kaza sigortasında yatırdığınız değere karşılık olarak elde edebileceğiniz

değer çok daha büyüktür. Böylece sevdiklerinizin mutluluğunu ve huzurunun

sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınıza aynı şekilde devam edebilmenizi sağlar.

1.5. Ferdi Kaza Sigortasında Yükümlülükler

Ferdi kaza sigortası yaptıran kişiler poliçe
düzenlendiği zaman doğru bilgileri eksiksiz vermekle
yükümlüdür. Ayrıca poliçe süresince meydana gelen
değişiklikler ve risk gerçekleştiği zaman durumunu
bildirmek zorundadır. Bu yükümlülükler aşağıda daha
detaylı şekilde anlatılmıştır.

1.5.1. Sigorta Ettirenin Beyan Mükellefiyeti

Sigorta ettiren teklifname ve bunu tamamlayıcı vesikalarda kendisine sorulan suallere
doğru cevap vermek ve sigortanın mevzuunu teşkil eden rizikonun takdirine müessir
olabilecek hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle mükelleftir. Sigorta ettiren,
sigortanın daha ağır şartlarla temin edilmesini icap ettiren hallerde hakikate aykırı veya
noksan beyanda bulunmuşsa:

 Sigorta ettirenin kastı tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür.
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 Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı hallerde sigortacı, rizikonun, ağırlığı ile

mütenasip prim farkını almak suretiyle sigorta poliçesini yürürlükte tutmak

veya feshetmek şıklarından birini seçer. Feshi şıkkını seçtiği takdirde keyfiyeti,

ıttıla tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalıya ihbar eder. Fesih ihbarının

postaya verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de sigorta

sona erer ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde

kullanılmayan fesih hakkı düşer. Hakikate aykırı veya noksan beyan halleri

hasarı vukuundan sonra öğrenilirse, sigorta ettirenin kastı bulunan hallerde

tazminat ödenmez, kastı bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle,

tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nispet dairesinde tazminattan

indirme yapılır.

1.5.2. Değişiklikleri Bildirme

Sigorta ettiren, teklifnamede beyan veya poliçenin hususi şartlan içine derce dilmiş
bulunan hususlarda sigorta müddeti içinde vuku bulacak bilcümle değişiklikleri (bilhassa
meslek ve meşguliyet tebeddülü, körlük ve sağırlık halleri, sara, kısmi veya tam felç, verem,
akıl ve sinir hastalıkları gibi) sigortacıya yazılı olarak derhal ihbarla mükelleftir.

Değişiklikler rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette olup da sigortacıya en geç sekiz gün
içinde bildirilmiş ise, sigortacı:

 ya ek bir prim almak suretiyle sigortanın devamını kabul eder,

 veya keyfiyetten haberdar olduğu tarihten itibaren 8 gün içinde mukaveleyi

fesheder.

Bu takdirde sigorta, feshin yazılı olarak ihbarı ile sona erer ve işlemeyecek günlere ait
prim, gün esasına göre iade olunur. Fesih hakkının müddetinde kullanılmaması halinde
sigortanın hükmü devam eder.

Sigorta ettiren değişiklik keyfiyetini sigortacıya ihbar etmediği halde dahi sigortacı,
vaki değişikliği öğrendikten sonra 8 gün içinde mukaveleyi feshetmez veya sigorta primini
tahsil etmek gibi sigortanın hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette
bulunursa fesih hakkı düşer.

Munzam primin ödenmesinde uyuşulamazsa, fesih hakkını sigortalı da kullanabilir Bu
takdirde mukavele feshin ihbarı ile hükümden düşer ve işlemeyecek günlere ait prim, kısa
müddetli sigorta esasına göre, iade edilir.

Değişiklikler rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini icap ettirir ise
değişikliğin ihbarı tarihinden itibaren prim farkı kısa müddetli sigorta esasına göre iade
edilir. Bu madde mevzuu ihbar mükellefiyeti yerine getirilmediği ve değişiklik rizikoyu
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ağırlaştırıcı mahiyette olduğu takdirde sigortacı, rizikonun tahakkuku halinde mesul olmaz.
Meğerki tehlike ağırlaşması ile tahakkuk eden riziko arasında bir nedensellik bağı
bulunmaya.

Bununla beraber sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi
kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi
karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği
takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus
poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle
ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün
bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü
tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara
gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile
sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15
gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

1.5.3. Ferdi Kaza Sigortası Riskinin Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının
Yükümlülükleri

Sigortalı hasar gerçekleştiğinde genel şartlara göre sigortalı, aşağıdaki hususları yerine
getirmekle yükümlüdür.

 Hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün

içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

 Hak sahipleri, kazanın yerini, tarihini, sebeplerini ve ayrıca tedaviyi yapan

doktordan alacağı durum raporunu sigorta şirketine iletmek zorundadır.

 Sigorta şirketi her zaman sigortalıyı muayeneye ve sağlık durumunu kontrol

ettirmeye sahiptir, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına sigortalı müsaade

etmek zorundadır.

 Sigortalı bu yükümlülükleri kasten yerine getirmezse poliçesi geçersiz sayılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Ferdi kaza Sigortasının
kapsamını açıklayınız

 Ferdi kaza sigortasının tanımı ve çeşitleri
konusunu okuyunuz.

 Otobüs zorunlu koltuk ferdi
kaza sigortasını açıklayınız.

 Ferdi kaza sigortası çeşitlerini okuyunuz.

 Gündelik tazminat teminatını
açıklayınız

 Ferdi kaza sigortasında teminatlar konusunu
okuyunuz.

 Ferdi kaza sigortasında
sigortalının yükümlülüğünü
açıklayınız

 Riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalının
yükümlülükleri konusunu okuyunuz.

 Hangi durumlarda ferdi kaza
sigortası yapılmaz? Açıklayınız

 Ferdi kaza sigortasında teminat dışı kalan
durumlar konusunu okuyunuz.

 Neden ferdi kaza sigortası
yaptırılır? Açıklayanız.

 Ferdi kaza sigortası yaptırma nedenleri
konusunu okuyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER

1) Aşağıdakilerden hangisi kaza sayılmaz

A ) beklenmeyen şekilde açığa çıkan gazların tenefüsü
B ) Aşırı uyuşturucu madde alımı sonucu krize girme
C ) Ani hareket sonucu vücutta burkulma
D ) Yılan veya haşere sokması.

2) Ferdi kaza sigortasında gündelik tazminat en fazla kaç gündür

A ) 90 B)150 C) 200 D) 365

3) Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortasında kapsam dışı kalan durumlardan biri
değildir.

A ) Sel, heyelan
B ) Harb, ihtilal, isyan
C ) ısırılma sonucu zehirlenme
D ) Nükleer riskler

4) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek sonucu meydana
gelen kazalar her zaman teminat kapsamındadır.

Doğru ( ) Yanlış ( )

5) Hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu 30 gün içinde
sigorta şirketine bildirmek zorundadır.

Doğru ( ) Yanlış ( )

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıdaki sorulara EVET, HAYIR olarak cevap veriniz Evet Hayır

Ferdi kaza sigortası birikim sağlar mı?

Hastalık teminatı ferdi kaza kapsamına girer mi?

Seyahat sırasındaki riskler ferdi kaza kapsamına dahil mi?

Tehlikeli sporlar ferdi kaza ile sigorta ettirilebilir mi?

Kaza sonucu çalışamaz durumda olan bir kişiye

çalışamadığı için gündelik tazminat ödenir mi?

Sigortalı rizikoyu ağırlaştırıcı durumları bildirmek zorunda

mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken

tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
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ÖĞRENME FALİYETİ –

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda ferdi kaza sigortası poliçesi unsurlarını tanımlayarak,
kişiler için uygun hayat sigortası poliçe seçimini yapabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde aşağıdaki araştırmaları yapmanız yeterli
olacaktır.

 Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek ferdi kaza sigortası poliçesi seçimin

hangi kriterlere göre yapıldığını araştırınız.

 Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek ferdi kaza sigortası poliçesinin nasıl

düzenlendiğini inceleyiniz.

 Bir ferdi kaza sigortası poliçesini sınıfta arkadaşlarınızla beraber inceleyiniz.

Yukarıdaki araştırmaları sınıfta gruplara ayrılarak araştırınız ve elde ettiğiniz sonuçları
sınıfta proje halinde sunarak tartışınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı, sigorta
acenteleri ve sigorta şirketlerini gezmeniz gerekmektedir.

2- FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ

Ferdi kaza sigorta poliçesi sadece kazayı temin etmek üzere
düzenlenebileceği gibi, kazanın yanı sıra belirli hastalıkları da güvence altına
alır. Ancak bu durumda sadece kaza sonucu ölüm teminat altına alınır.
Hastalık sonucu ölüm teminat altına alınmaz. Bununlar beraber sigorta
poliçesi bireysel düzenlenebileceği gibi, grup sigorta poliçesi de yapılabilir.

2.1. Ferdi Kaza Fiyat Tarifesi

Ferdi Kaza Sigortaları fiyat tarifesi kişilerin meslek grupları esas alınarak
düzenlenmiştir. Uygulanmakta olan ferdi kaza sigorta tarifesinde meslek grupları aşağıda
belirtildiği gibi üçe ayrılmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



1616163333 - 16 -333316161616161616

16

1. GRUP: Fikren veya elle çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar.

2. GRUP: Elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar.

3. GRUP: Devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

Ferdi kaza sigortasında uygulanmakta olan meslek gruplarına göre fiyat tarifesine bir
örnek aşağıda verilmiştir.

Meslek

Sınıfı

Ölüm Hali

İçin Yıllık

Prim YTL

Sürekli

Sakatlık Hali

İçin Yıllık

Prim YTL

Geçici Olarak İşten Yoksun

Kalma Halinde Azami 200

Gün süreyle Ödenecek

Günlük 1 YTL Tazminat

İçin Yıllık Prim YTL

Her Bir 5000

YTL Tedavi

Giderlri

Teminatı İçin

Uygulanacak

Prim YTL.

1 0.60 0.70 2.20 110

2 1.25 1.50 3.80 150

3 2.10 2.50 6.20 180

2.2. Ferdi Kaza Sigortasında Prim Hesaplama

Ferdi Kaza Grup Sigortalarında;

 Sadece 8 saatlik mesai döneminin teminat verildiğinde tarife fiyatlarından 0.60

 İşyerlerinden verilen görevle 8 saatlik mesainin uzaması halinde tarife

fiyatlarından 0.40 indirim yapılır

Futbolculara tedavi gideri teminatı verildiği takdirde esas meslek sınıfı ne olursa olsun
tarifenin III. Meslek grubuna ait primler uygulanır.

Bu tarife 16 yaşından küçüklere, 65 yaşından büyük kimselere aşağıdaki bölümlerde
gösterilen esaslar dâhilinde uygulanır. 60 yaşından büyük kimseler için sigorta ancak birer
yıllık süreyle yapılır.

16 yaşından küçüklerin ferdi kaza sigortalarına;

 Cenaze masraflarını karşılamak üzere ölüm teminatı azami 10.000 YTL

(örneğin) verilmek, sürekli sakatlık teminatının ise, sigortalının sürekli sakatlığı

halinde, hayatta kaldığı sürece 10 yılda eşit miktarlarda tazminat ödenmek

suretiyle yıllık gelire çevrilmek, (10 yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşlarını

doldurmaları halinde bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir) kaydıyla;
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 Herhangi bir mesleki uğraşısı olmaması halinde ölüm teminatı için % 0.060,

sürekli sakatlık teminatı için % 0.070 fiyat,

 Tedavi giderleri teminatı için de, tarifede III. Meslek grubuna attbik edilen

primler uygulanır.

 Gündelik tazminat verilmez.

65 Yaşını aşmış kimselerin ferdi kaza sigortasına 75 yaşını bitirene kadar aşağıdaki ek
primler uygulanır.

Yaş Ek prim %

66 20

67 25

68 30

69 40

70 50

71 75

72 100

73 125

74 150

75 175

Bu bölüme giren sigortalar:
 Sigorta süresi içinde bir üst yaşını tamamlayan kimselerin sigortalarına sürenin

bitimine kadar bir üst yaş ile ilgili ek prim uygulanmaz.

 Gündelik tazminat teminatı verilmez.

 Tedavi giderleri teminatı verildiği takdirde, tedavi giderleri tarifesindeki senelik

primlere yukarıdaki ekprimler uygulanır.

— Birden fazla mesleğe sahip olan kimselerin sigortalarına bunlardan en yüksek sınıfa giren
mesleğe ait prim uygulanır.

2.3. Ferdi Kaza Sigortalarında İndirimler

Ferdi kaza sigortasında çeşitli durumlarda indirimler yapılır. Bunlar aşağıda
belirtilmiştir.
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2.3.1. Teminat Süresinin Kısıtlanması Dolayısıyla İndirim

Daha önce belirtildiği gibi ferdi kaza grup sigortalarında sadece 8 saatlik mesai
dönemi için teminat verildiğinde tarife fiyatlarında 0.60, 8 saatlik mesainin uzaması halinde
0.40 indirim yapılır. Bu indirim oranları şirketten şirkete farklılık göstermektedir.

ÖRNEK:

Yukarıdaki fiyat tablosuna göre 1. gruba giren bir kişinin ölüm ve sürekli sakat kalma
rizikolarına karşı teminat altına alınması halinde 1000 YTL lik sigorta bedeline uygulanacak
prim 0.60 + 0.70 = 1.30 olur. Bu teminatın 8 saatlik mesai süresi ile kısıtlanması istendiği
takdirde poliçeye uygulanacak prim 1000 YTL lik sigorta bedeli için 1.30 – 0.60 = 0.0 olur.

2.3.2. Grup Sigorta İndirimi

Tik poliçe ile yapılan grup sigortalarında sigorta ettirene tarife primleri üzerinden
aşağıdaki oranlarda indirim yapılır.

GRUP ADEDİ

YAPILACAK

İNDİRİM

ORANI %

Sigorta 6 – 10 kişi için yapılırsa 10

Sigorta 11 – 20 kişi için yapılırsa 15

Sigorta 21 – 100 kişi için yapılırsa 20

Sigorta 101 – 500 kişi için yapılırsa 30

Sigorta 501 – 1000 kişi için yapılırsa 35

Sigorta 1001 – 3000 kişi için yapılırsa 40

Sigorta 3001 – 6000 kişi için yapılırsa 50

Sigorta 6001 – 10000 kişi için yapılırsa 60

Sigorta 10000 kişiden fazlası için yapılırsa 70

2.4. Ferdi Kaza Sigortalarında Ek Primler

Ferdi kaza sigortası genel şartlarının 6. maddesi hilafına, sigortalının sportif
faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar, teminatın kapsamına alınabilir.

Teminatın kapsamına alınabilen sportif faaliyetler ek teminatı aşağıda yazılı dört
gruba ayrılmıştır.

 Birinci grup sportif faaliyetler: Motosiklet kullananlar ve bunlara binenler
 İkinci grup sportif faaliyetler: Takma motorlu bisiklet kullananlar ve bunlara

binenler
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 Üçüncü grup sportif faaliyetler: Açık deniz balıkçılığı, eskrim basketbol,
hentbol, sutopu, toprak üzerinde hokey, okçuluk sporları.

 Dördüncü grup sportif faaliyetler: Sürek ve sürgün avları ile vahşi hayvan
avcılığı, dağcılık, kar veya buz üstünde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj,
hokey ve bobsley gibi) cirit oyunu, mânialı binicilik, polo, rugbi, halter, güreş,
tekvando, judo, karate, boks, futbol, yelken sporları, su kayağı ile ağır ve
tehlikeli jimnastik hareketleri.

Teminat kapsamına alınan sportif faaliyetin türüne göre aşağıda yazılı tarifedeki ek
primler uygulanır.

Meslek

Sınıfı

Ölüm Hali

İçin Yıllık

ekprim YTL

Sürekli

Sakatlık Hali

İçin Yıllık

ekprim YTL

Geçici Olarak İşten Yoksun

Kalma Halinde Azami 200

Gün süreyle Ödenecek

Günlük 1 YTL Tazminat

İçin Yıllık ekprim YTL

Tedavi Giderlri

Teminatı İçin

Uygulanacak

ekprim oranı %.

1 1.20 1 3 20

2 1.20 1 3 50

3 0.30 0.45 0.90 10

4 0.75 1 2 15

Yukarıdaki risklerin birleşmesi halinde, sadece en yüksek ek prim uygulanır. Ancak,
motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullananlar ve aynı zamanda spor yapanlar için ilgili ek
primler birleştirilerek uygulanır.

15 yaşını doldurmamış küçükler ile 60 yaşından büyük kimselere verilecek teminatlar
ile ilgili geniş açıklama ferdi kaza tarife ve talimatımızda yer almıştır.

2.5. Örnek Hesaplamalar

ÖRNEK:
40 yaşında, 2'inci grupta yer alan meslek dalında görevli bir kişinin 200.000 YTL’ sı

limit ile ölüm ve sürekli sakatlık rizikolarına karşı teminat altına alınması halinde
ödenecek yıllık prim aşağıda gösterildiği şekilde hesap edilecektir.

200.000. X %o2.75 = 550

G.V. 27 ( %5 Gider Vergisi kesilmiştir 550 x %5 = 27)
Toplam Prim 577
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Açıklama:
Sigortalı 2'inci gruba girdiği ve sadece ölüm ve sürekli sakatlık hallerinin teminat

altına alınmasını istediği için tarifemize göre poliçeye,

Ölüm hali için %o1,25

Sürekli sakatlık hali için %ol.50

Toplam %o2.75 fiyat uygulanmıştır.

ÖRNEK:

35 yaşında 3. grupta yer alan meslek dalında görevli bir kişinin 50.000 YTL limitle
ölüm ve sürekli sakatlık rizikolarına, karşı teminat altına alınması ayrıca bu kişiye günlük
250 YTL geçici olarak işten yoksun kalma teminatı verilmesi istenmiştir. Bu rizikoya
tahakkuk ettirilecek prim aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanacaktır.

Ölüm teminati 50.000 X %o2.10 = 1.05

Sürekli sakatlık teminatı 50.000 X %o2.50 =1.25

Geçici olarak işten yoksun

kalma teminati 250 X %o6.20 = 1.55

3.85

(%5 gider vergisi=385 x %5)G.V 19

Toplam Prím 404

Açıklama:

Geçici olarak işten yoksun kalma teminatı ölüm ve sürekli sakatlık teminat toplamının
% 0.025’ini geçmeyeceği için,

50.000 + 50.000=100.000 %00.25 = 25 YTL teminat verilebilmistir.

Geçici olarak işten yoksun kalma teminatında günlük bir YTL lik tazminat için 6.20 YTL

prim alındığından 25 YTL tazminat için:

25 X %o 6.20 - 155- YTL'dir.

ÖRNEK:

45 yaşında 1. gruptayer alan meslek dalında görevli bir kişinin 60.000 YTL limitle
ölüm ve sürekli sakatlık rizikolarına karşı teminat altına alınması ayrıca kendisine;

- Günlük 30 YTL geçici olarak işten yoksun kalma teminatı,

- 6.000 YTL tedavi masrafları teminatı,
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Verilmesi istinmektedir.

Ölüm teminatı 60.000 X % 0.060 = 36
Sürekli sakatlık teminatı 60.000 X % 0.070 = 42
Geçici olarak işten yoksun
Kalma teminatı 30 X % 0.22 = 66
Tedavi giderleri
6.000: 50 = 120 120 X 1,1 = 132

276
G.V.(276 x%5) 13
Toplam Prim 289

Açıklama:

Her bir 50 YTL tedavi giderleri için 1,1 YTL prim alındığından

(6.000 / 50) X 1,1 = 132 YTL tedavi giderleri primi tahakkuk ettirilir.

ÖRNEK:

27 yaşında 1. grupta yer alan meslek dalında görevli kayak sporu ile uğraşan bir

kişinin 700.000 YTL limitle ölüm ve sürekli sakatlık rizikolarına karşı teminat altına

alınması istenmektedir.

Ölüm teminatı 700.000 X % 0.060 = 420

Sürekli sakatlık teminatı 700.000 X % 0.070 = 490

Kayak sporu yaptığı için

Ölüm ek teminatı 700.000 X % 0.075= 525

Sürekli sakatlık ek tem. 700.000 X % 0.1 = 700

2.135

GV 106

Toplam prim 2.241
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Açıklama:

Kayak sporu 4. grup sportif faaliyetler içinde olduğundan ek prim olarak;

Ölüm teminatı için % 0.75

Sakatlık teminatı için % 0.1

Oranında fiyatlar uygulanmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Meslek gruplarını açıklayınız  Ferdi kaza sigortası fiyat tarifesini
okuyunuz

 16 yaşından küçüklere uygulanan ferdi
kaza poliçesini açıklayınız.

 Ferdi kaza sigortasında prim hesaplama
konusunu okuyunuz.

 Poliçe seçiminde göz önünde
bulundurulacak unsurları açıklayınız.

 Ferdi kaza sigortasında prim hesaplama
konusunu okuyunuz.

 Poliçelere uygulanacak indirimleri
açıklayınız

 Ferdi kaza sigortasında indirimler
konusunu okuyunuz.

 Poliçeye eklenecek primleri açıklayınız.
 Ferdi kaza sigortasında ekprimler

konusunu okuyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER

1) Mesleki faaliyette bulunmayanlar hangi grupta yer alır.

A ) 1. grup
B ) 2. grup
C ) 3. grup
D ) 4. grup

2) Yaşa bağlı ek prim kaç yaşından sonra uygulanır?

A ) 60
B ) 65
C ) 70
D ) 75

3) Futbolculara tedavi gideri teminatı verildiği takdirde esas meslek sınıfı ne olursa olsun
tarifenin II Meslek grubuna ait primler uygulanır.

Doğru ( ) Yanlış( )

4) Sigortalının sportif faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar, teminatın
kapsamına alınabilir.

Doğru ( ) Yanlış( )

5) Birden fazla mesleğe sahip olan kimselerin sigortalarına bunlardan en yüsek sınıfa
giren mesleğe ait prim uygulanır.

Doğru ( ) Yanlış( )

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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B. UYGULAMALI TEST

Aşağıdaki sorulara EVET, HAYIR olarak cevap veriniz Evet Hayır

Ferdi kaza sigortası fiyat tarifesinde meslek grupları

dikkate alınır mı?

Ferdi kaza sigortası fiyat tarifesinde yaş dikkate alınır mı?

65 yaşını aşmış kişilere ek prim ödenir mi?

65 yaşını aşmış kişilere gündelik tazminat verilir mi?

Grup sigorta poliçelerinde indirim yapılır mı?

Teminat kapsamında olmayan bir risk teminata alınırsa ek

prim ödenir mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken

tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz



2626263333 - 26 -333326262626262626

26

MODÜL DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortası çeşidi değildir.

A ) 3. şahıs mali sorumluluk sigortası
B ) Koltuk ferdi kaza sigortası
C ) Şahıs bireysel kaza sigortası
D ) Seyahat ferdi kaza sigortası

2. Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortasında verilen teminatlardan biri değildir?

A ) Vefat
B ) Gündelik tazminat
C ) Daimi maluliyet
D ) Birikim

3. Bireysel kaza sigortası, kişinin kendi iradesi dışında ani ve dışsal bir olay ya da kaza
nedeniyle ölmesi ya da daimi sakat kalması hallerini güvence altına alır.

Doğru ( ) Yanlış( )

4. Sigorta sözleşmesiyle ilgili değişiklikler sigortacıya bildirildikten sonra en geç 8 gün
içinde sigortacı mukaveleyi fesheder.

Doğru ( ) Yanlış( )

5. Ferdi kaza sigortası, gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli
sakatlık risklerini 5 yıl süreyle güvence altına alan bir sigortadır.

Doğru ( ) Yanlış( )

MODÜL DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Evet Hayır

Ferdi kaza sigortalarının kapsamını açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortası türlerini açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortasında verilen teminatları açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortasında kapsam dışı kalan durumları açıklayabilir

misiniz?

Ferdi kaza sigortası satın alma nedenlerini açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortasının yararlarının açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortasında meslek gruplarını açıklaya bilir misiniz?

Poliçe seçiminde dikkat edilecek kriterleri açıklayabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortası poliçesine ait prim hesaplaması yapabilir misiniz?

Ferdi kaza sigortası poliçesi düzenleyebilir misiniz?
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CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 B

2 C

3 C

4 YANLIŞ

5 YANLIŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 A

2 B

3 YANLIŞ

4 DOĞRU

5 DOĞRU

MODÜL ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI

SORULAR CEVAPLAR

1 A

2 D

3 DOĞRU

4 DOĞRU

5 YANLIŞ

ÖNERİLEN KAYNAK

CEVAP ANAHTARLARI
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