
Ferdi KazaTeminatı

siGoRTA TEMiNAT özeri

ölüm Haıinde 5.ooo.- USD
Sürekli Sakatlık Halinde 5.0OO.- USD
Geri DönüşTeminatı
SeyahatAcentesi/ Olay Başına : 100.000.- USD
Tüm Sigortalılar için yıllık azamitoplam teminat : 500.000.- USD
Bu teminatlar aynı zamanda katılımcı başına,katılımcının ödemiş olduğu tur bedeli ile sınırlıdır,
ürün sorumluluk Teminatı
Kişi başına tur bedeli ile sınırlı olmak üzere,
Seyahat Acentesi / olay Başına : 1 00.000.- USD
Yıllık azamitoplam teminat : 500,000.- USD
Katılımcının Tur İptal Teminatı : Katılımcı başına katılımcının ödemiş o|duğu tur bedeli ile sınırlıdır.
@tesinebirödemeyapmlŞolmasıkaydıyla,turbaşlangıçtarihindenvekullanllanulaşımaracıhareketetme-
dJn önce, dşağıda yazılı hallere bağh olarak sefahatirİi iptal etmek 2orunda kalmasi durumunda, katılımcının tur bedeli ile sınırlı o|mak
üzere tazmin edilecektir.
a) Seyahat edilecek her ülke için, vize veren kuıumun öngördüğü..süre içinde eksik evrak olmaksızın vize basvurusunda bulunmasına
rAğmÖn, vizenin ilgili kurum tarhfından herhangi bir nedenle yetiştirilememesi
b}"Sigortalı,nın olÜmü, ciddi kaza veya acil kağsamında değ-erlendirilecek hastalık durumu, esinin, çocuklarının, ebeveyninin, kardeŞinin
sÖyahat süresi içerisinde vuku bulan-sağlık problemleri nedeniyle hastaneye yatırılması gerekirse
c} Sigortah'ya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi
oİ S[gortalırnın evindeki veya işyerindeki hırdızİİk, yaİgın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi sebebiyle,
Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması
e)"Ticari nedenlerle işvertİn tarafından beklenmedik şekilde işten çıkarılma sonucunda turu alıp, ödemeyi yapan kişinin işsiz kalması
durumunda,
f) Sigortalı'ya eş|ik eden kişinin aynı. poliçeye sahip olmaşı ve bu poliçenin aynı tur için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenler-
den dolayı (İşsiz|ik hariç) seyahatini Iptal etmek zorunda kalması
g) Vize tjbbİnde bulun-dn Sİgortalı'nİn basvuru esnasında konsolosluk tarafından istenen tüm evrakların tur başlangıç tarihinden 1 hafta
6hce beyan etmiş olmasına, hukuki hiçbir Öngelin olmamasına rağmen vize talebinin reddedilmesi ya da tur tarihinden.sonravize verilmesi.
Sigortalitarafındhn, seyarıdtini iptal ebeceğini en geç tur başlangıcından72 saat öncesine kadar şeyahat acentesine_ bildirilecektir. Bu
biİÜirimde herhangi'bir gecikmeÖen dolay frıeydan-a ğelebilecek ğk masraflardan veya cezalardan Sirket sorumlu değildir.

Katılımcının Tur İptali Teminatının Dışında Kalan Haller
1. Estetik tedavileri, asılanma
2. Psikolojik rahatsızlıklar
3. RehabilitasyontedaviIeri
4. Diş tedavilejri (Majör olan çene cerrahisi gerektiren durumlar hariç),
5. Salgın
6. Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi
7. Pasaport, nüfus cüzdani, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
8. Gerekli vize basvurusunun yapılmamıs olması
9. Seyahate engel bir sağlık probleminin olmaması
10. Doğum ve istekli olarak doğuma son vermek
11. polİçenin geçerlilik tarihleri-arasında, öncesinde tanısı konmus olsun yeya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliÇe
başlangİç tadh'İn<İen sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.
12. Seİdhat acentesi iptal durumunda hizmet veremediği-için Sigortah'ya hİzmet bedelini geri ödemek ileyükümlüdür. Ancak, 1ptalin tur
başlanğıcına 72 saal kİlana kadar olan kısmı için diğer tÜr s-ağlayıcılanndan temin edeceği kesinti tutarları bu teminat kapsamı dahilinde-
dir. Seyahat acentesi bu kesintileri belgelemekle yükümlüdür.
13: Ddğus1an gelen velveya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.

coVERAGE
Coverage Area : Worldwide
Coverage Limit : 30,000.- EUR

MainSeıvices:
1 .Full MedicalTreatment (lPA makes the first payment)
2.Medical Transportation
3.Return of Mortal Remains
4.Payment of Medication

other services :

5.Dispatch of Essential Medicines
6.Accommodation After Treatment
7.Transportation of the Visitor
8.Accommodation Aft er Visitor
9.Dispatch of Personal ltems
10.Return of Unattended Children
1 1 .Unexpected Return to Permanent Residence
12.Return of Family Members in case of Death
,l 

3. Medical Monitoring of Close Relative
14.Dispatch of Urgent Message
1 5.Admi nistrative Assistance
,1 6.Loss or Damaged Luggage
1 7. Re-routing of Luggage
18.Delayed Luggage
19.LocalAssistance
20.Cash Advance
21 .Delay by Overbooking
22.Delay by Connection Flights
23.General lnformation Service



Daimi ikamet ilin dlşında geçerli olmak üzere,seyahat süresince yardlm hizmetleri teminatlndan yararlanmak için hiçbir kişisel girişimde
bulunmadan önce, yukarlda betirtilen Yardlm Hizmetleri Telefonlarına Veya tur rehberine ihbarda bulunulmasl gerekmektedir.

Tcmınatla. Limitler
Yaralanma veya ani hastallk nedeniyle yurtdışlnda tbbi tedavi 30.ooo.- EUR

Yaİalanma Veya ani h6tallk nedeniyle sigortallnln geri dönüş seyahati Veya
nakli(Ambulans Vb.bir araÇ ile )

HaVa ambulansl Avrupa ve Akdeniz HaVa sahasl için geçeali

ilaç gönderilmesi organıasyonu (llaç bedelle.i sigortall taraflndan karş|anlr) Acil olarak ValımlŞ Ve siqortallnln sevahaİ ettiği Verde bulunmaYan iladat
Yaralanma VeVa h6tallk nedeniyle konaklama süresinin uzatllmasl 4'otel {standart oda+kahvaltı) Maksimum 7

siqortallva vapılacak tedavi nedeniyle birinci derace aile üyelerinden biıinan konaklamasl + kAhwAltl) MaY 7

Birinci dere@ aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğunun
duldurulmas| sonucu qeri dönüş seyahati organizasyon Ve Ekonomi slnlfl uçak bileti mGraflarl

EVde meydana geten hasar nedeniyle yolculuğun duldurulmasl sonucu geri dönüş seyahaİi olganizasyon Ve Ekonomi slnfl uçak bileti masraflart

HGtanede kalan sigortallnln ailesine yardlm (Daimi ikamelgahta bulunan
va.dlma muhtac kisilerin bakllm6l için birinin sevahati )

oİganjzasyon Ve Ekonomi stnfı uçak bileti masrafları

H6tanede kalan kişinin yerine iş seyahatine devam etmesi amaclyla
başka birinin gönderilmesi için seyahat organizasyonu

5 günden fazla hastanede kalmasl halinde sigortallnIn bulunduğu yere seyaha,l
ördanizasvonu + Ekonomi slndl ucak bileti masraflarl

Vefat eden sigortallnln nakli cen@e töreni Ve Defin masraflall hariç

Acil mesajlarln iletilmesi

Baqaın bulunmasl ve sigortallya ulaştnlmasl check-in işleminden qeQmiŞ olmasl şartlyıa

Bagaj kaybl veya zaİarl (Para, mücevheı kredi kaft, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi,
cep lelefonu, fotog.aİ makinesi, Video kamela Vb. eleldronik eşyalaı dizüstü biıgisayaı
özel döküman, pul Ve benzeri eşyalar İeminat kapsamı dl§lndadlt

5oo.-EURo (check-in iŞleminin yapllmlş olmasl şanıyla, 21 gün bekleme süresi)

Gecikmeli baqai(VanŞa müteakip 24 saat İQerisİnde bulunmamasl havayolu şirketinin kaylp raporu) 2o0_-EURo (check-in isleminin yapllmlş olm6l Şartıyla)

overbooking nodeniyle gecikme(6 saatten fzla gociki.se) 1oo.- EuRo
Aıdalmall uÇuşun kaQıfllmasl nedeniylğ gecikme (mücbir sebep) 1oo._ EURo

Genel Bilqi seruis
Yurtd§lnda nakit avans (cüzdan,Kredi kartı,Bagaj kaybl veya çallnm6l, bek|enmeyen h6taİk
ve kea durumunda acil ihtivaclarln karşllanmasl iQin borç olarak avans verilecektir) 2.ooo_- E[JRo

Hukuki danlşma
Acenıenin lılası Tur bedeli ile slntrll

Yaş sının (Yaş stntfl (o-17 yaş araslndaki çocuklar ise anne Veya babalannln sigorta ettirgn
olmasl kaydıyla sigortalanabilirler 70-75 yaş ar6l kişiler'%5o ek prim Ve 75 yaş üzeri kişiler
961oo ek prim ödemek kaydl ile kaa ile ilgili durumlar için sigodalanabilirler)

70 Yaş Ve üzeri kişiler sadece kza durumlaina karşl kapsam altlna allnmlştll

Rezaruasyon Garantisi 1 .2oo.-EURo

Teminatıaa Limitıer
sigortaınln daımi ikamet ili dlşlnda yalalanma Veya ani hastallk nedeniyle tlbbi tedavi teminat| 1.ooo._ EUR

Yaralanma Veya ani hastallk nedeniyle ge.i dönüş seyahati veya nakli Ambulans Vb. araç ile

llaQ göndel olganiasyonu (ilaç bedelleri sigortall taraflndan karşllaİ Acil olarak VallmlŞ Ve siqortallnln seyahaİ ettiği yerde bulunmayan ilaç}a

sigortalrya yapllacak tedavi nedeniyle bi.inci derece aile üyelerinden birinin konaklamasl * Hotel (standart oda+ kahvaltl) Md 7 gün

Birinci derece aile üyelerinden birinin öıümü nedeniyle yolculuğun duldurulmasl sonucu geri dönüş seyahati organizasyon Ve seyahat Masraİ|arl

EVde meydana gelen hasaİ nedeniyle yolculuğun durdurulm6l sonucu geri dönüş s9yahati sevahat Masraflarl (Resmi makamlardan ahnm|ş belge)

H6tanede kalan sigodallnln ailes!ne yardlm ( Daİmİ ikamdgahta bu|unan yardlma muhtaç kişia9rin bakllmasl için birinin seyahati ) organiz6yon + seyahat Masraf|arl

Hstanede kalan kişinin yerine iş soyahatine devam etmesi amac|yla başka bi.inin
gönderilmesi için seyahat organizasyonu

5 Günden fala hastanede kalmasl halinde sigortallnln
buıunduğu yere seyahaİ o.ganizasyonu + seyahat Masraİlarl

Vefat eden sigortallnln nakli cenae Ve Derin Masraflan HariQ

Gecikmeli Bagaj 2oo_-TL acheck-in islominin Vaollmıs olmas| sartıVla)

Acil Mesailann iletilmesi
Gğnet Biıoi seruisİ
Acentenin lılasl Tur Bedeli ile slnlrll

Yaş slnlrı (o_17 yaş araslndaki çocuklar ise anne Veya babalarlnın sigorta ettiron olmasl kaydlyla sigodalanabilirler
70-75 vas ar6l kiŞiler %5o ek prim Ve 75 yaş üzeri kişiler %1oo ek prim ödemek kaydl ile kaa ile ilgiİi durumlar için sigonalanabilirier

70 Yaş Ve üzeri kişiler sadece kda durumlanna karş|
kapsam altlna allnmlştr

-1.şirket yetki vermeden, sigortalı taraflndan veya onun adlna düzenlenmiş her türlü yardlm faaliyeti ve bununlailgili doğan masraİlardan sorumlu olmayacakhn
2.Bu poliçe kapsamlnda talepte bulunan sigortall veya Birinci derece aile üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

3. Her türlü nihai kaylp
4.Harp veya harp niteliğındeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, teröriSt aktiviteler Ve bunlardan doğan iÇ kargaŞahklaı

7.silahll kuwet|er Veya güvenlik kuwetleri Veya örgütlerinin harekatı,
8.Tehlıkede bulunan k]Şileri ve mallan kurtarmak hali müstesna, sigortallntn kendisini bile bile ağlr bir tehlikeye maruz blrakacak hareketlerde bulunmasl,
9.Yolcu taşlma yetkisirie sahip olmayan bir hava taşünln Ve helikopterlerin bir yolcu Veya mürettebat sfatryla kullan!lmasl, motorsikleİ kullanlml,
10.seyahat bitiminde ikametgah iline dönüŞü takiben devam eden İedavi harcamalan,

çlkan masraflar (hastahk sonucu ölüm ve bu nedenle cenuenin yurda geri gönderilmesi ve defin masraİlan dahil),

inmemiş ve retraKil testis, polikistik böbrek, Veziko üreteral retlü-VuR Vb.),
l 3.Hamilelik Ve komplikasyonlan ile ilgili her türlü sağllk harcamasl,
1 4.Kordon Kanl allml, saklaması ve Kordon kanl bankaslna ilişkin her tür gideı

-1 6.Özel hemşire giderleri,

malzeme (uyku apnesi cihul Ve kalibnsyonu, holter ciha| Vb.), psikososyal nedenler|e kullanllan meme ve penil protez vb. giderleri,
1 8.Gözlük caml, çerçevesi, her türlü kontaK lens giderleri, lens solüsyonlan,
19.organ naklinde Ve kan transfüzyonunda; organln, kan ürünlerinin Ve Vericinin masraİlan, ve organ/dokuya ait transİer giderleri,

2o.Teleron, televizyon, kaİeterya, idari hizmet Ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için qerekli olmayan sair masraflar,

tedavi ve ilaç harcamalan ile psikolog Ve danlşmanlık hizmetleri harcamalan,
22.cinsel İonksiyon bozukluklan ile ilgili İetkik ve tedavi|er ve cinsel yolla bulaşan hastallklar,

rutin taramalar,
25.Anaİlaksi durumu hariç aleriik hastallklar ve bu hastallklara yönelik tedaviIer,

yaralrnmalar; eroin,morfin Vb. gibi uyuşturucU Ve bağlmllllk yapan maddeler kullanllması neticesinde olabilecek her türlü sağllk giderleri,
27.a) sioortallnln lisans|l sporcu olarak kafşllaşmalara katllmasl ya da hazlrjanmasl slraslnda ortaya çlkan rahatslzIlklann tetkik, tedavi ve bakml,

28.Diş rahatsEllk]an ile ilgili tüm tedavi giderleri,
29.Çocuk bakm ücretleri, çocuk mamalafl, çocuk bezleri, bİberon Ve emzikler vb.,

niteliğindeki maddeler.
31.Doktorlardan ve sağltk kürumlanndan kaynaklanan hatall tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çlkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderleı

32.sigortahllk öncesi dönemde uyouıanan ameliyat Ve tedavilerin nüks ve komplikasyonlan,

34.Esteİik İedavileri, aşllanma,
35.sigortal|nln daimi ikamet ettiği ilde veİat halinde cenae nakli ve deİın masraflan,
36.Po'iiçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşlldlğl zaman diliminde ortaya çlkan hasarlaı
37.Ambalajl yeteİıi olmayan, etiketi bulunmayan, knlan veya bozulan ürünler içeren bagajlaı

kapsam dlşldlr. \furtiçi seyahatlerde bagai teminat yoKur.
39.70 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastallk durumlafl,
40.Yıllık seyahat sigortalaanda toplam seyahat süresi olan 92 günün aşllmasl halinde, 92 günden sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tbbi nakil ve cenue nakil masraflan.


