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HAYAT DIŞI SİGORTALAR
A. YANGIN SİGORTALARI
Özel ve ticari amaçlı kullanılan bir binayı, yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan yanma
sonucunda meydana gelen fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.
Türleri
1. Abonman Poliçe: Kimi durumlarda, sigortalanan ticari malın değeri ve miktarı yıl içinde dönemsel
olarak önemli değişiklikler gösterebilir. Bu gibi durumlarda, depolanan malın en üst değeri
hesaplanarak teminat bu değer üzerinden verilir. Düzenli aralıklarla depodaki stok miktarı ölçülür ve
bu şekilde hesaplanan ortalama stok değerine göre prim ödemesine devam edilir.
2. İlk Ateş Poliçesi: Yine ticari risklerin sigortalanmasında kullanılan bir kavramdır. Sigorta bedeli
olarak malların ya da tesisin toplam değerinin değil, sigortalı ile sigorta şirketinin aralarında
belirledikleri ve toplam değerden daha düşük olan bir değerin esas alındığı yangın sigortası türüdür.
Sigorta bedeli, normalde olması gerektiğinden daha düşük olduğu için sigorta primi de normal
sigorta bedeli için geçerli olacak prime göre daha az olur.
3. Mutabakatlı Kıymet Poliçesi: Bu tür sigortalarda, sigortalanacak riskin değeri sigorta ettiren ile
sigorta şirketi arasında önceden anlaşma saptanarak belirlenir.
Yangın Riskinin Ölçümü
Yangın sigortasında riskin ölçülmesinde iki temel değişken söz konusudur.
i. Riskin yapı tarzı: Tam kagir binalar, Yığma kagir binalar, Tam kagir ve yığma kagir olmayan, ahşap
çatma, kerpiç vb. yapılar
ii. Riskin kullanım tarzı ve yerleşimi: Sivil riskler, Ticari riskler, Sinai riskler
Ek Teminatlar
Standart bir yangın sigortası, sadece yangın riskine karşı teminat sağlar. Ancak, aşağıdaki ek
teminatların satın alınması ile yangın sigortasının kapsamı genişletilebilir:
- Dahili su teminatı
- Deniz taşıtları teminatı
- Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
- Duman teminatı
- Enkaz kaldırma teminatı
- Fırtına teminatı
- Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatı
- Hava taşıtları teminatı
- Kar ağırlığı teminatı
- Kar kaybı (iş durması) teminatı
- Kara taşıtları teminatı
- Sel ve su baskını teminatı
- Yer kayması teminatı
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B. KAZA SİGORTALARI
Kaza sigortası, sigortalının bir kasaya bağlı olarak uğrayacağı bedeni ve maddi zararları veya bir kaza
nedeniyle ödenilmesi gerekecek tazminatları karşılamak amacıyla yapılan sigorta türüdür.
Türleri
1. Motorlu Araç Kaza Sigortaları: Özel ve ticari amaçlarla kullanılan motorlu araçların kullanımına
bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel risklere karşı teminat sunan sigortalardır.
i) Kasko: Motorlu araçların kendisinde meydan gelecek fiziki hasarlara yönelik sigortalardır.
- Tam Kasko: Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması soncunda oluşacak hasarlar için
teminat sunar.
- Kısmi Kasko: Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı
verilir.
ii) Sorumluluk Sigortaları: Motorlu aracın, üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararlar nedeniyle
sürücüye düşen hukuki sorumlulukların sigorta güvencesi altına alınmasıdır.
2. Motorlu Araç Dışı Kaza Sigortaları:
i) Sorumluluk Sigortaları
ii) Hırsızlık Sigortaları
iii) Cam Kırılması Sigortaları
3. Ferdi Kaza Sigortaları: Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici ya
da sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak
belirlenmiş bir süre boyunca, aylık ve üç aylık gibi periyotlar ile gelir şeklinde tazminat ödenmesini
sağlayan sigortası türüdür.

Uygulamada Görülen Temel Kaza Sigortası Ürünleri
Kaza sigortası çerçevesinde çok farklı ürünler kurgulanabilir:
- Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası
- Cam kırılmasına karşı sigorta
- Hırsızlık sigortası
- İşveren sorumluluk sigortası
- Kasko sigortası
- Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
- Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
- Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası
C. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
Makine-Montaj sigortası olarak da bilinir.
1. Makine Sigortası
Öngörülemeyen ve ani olarak meydana gelecek her tür makine, alet ve aygıt hasarlarının sebep
olacağı mali kayıpları sigorta güvencesi altına alan bir sigorta dalıdır. Sigorta güvencesi, sigorta
konusu makinenin işletmede hemen üretime geçecek biçimde kurulmuş olmasından başlayarak,
makinelerin üretim faaliyeti ve üretim kesintileri esnasında devam eder.
2

Ders Notu 9
Doç. Dr. Furkan BAŞER

2. Montaj Sigortası
Makinelerin montaj ve denenmeleri sırasında uğrayabilecekleri hasarları sigorta güvencesi altına
alır. Makine sigortasından önce yapılır. Süresi, sigorta konusu birimlerin montaj mahalline taşındığı
andan başlayarak montajın bittiği ana kadar devam eder. Montaj sigortasında sigortalı makinenin
satıcısıdır.
D. KREDİ SİGORTALARI
Kredi sigortası ile kredili satış işlemlerinde alıcının sigorta sözleşmesinde belirtilen birtakım
nedenlerden ötürü satış bedelini kısmen veya tamamen ödeyememesi nedeniyle oluşacak maddi
zararlar teminat altına alınır.
Türleri
1. İhracat Kredi Sigortası
İhracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı firmanın çeşitli nedenlere bağlı
olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Bu nedenler şunlar olabilir:
Borçlunun iflas etmesi, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm
alacaklıları bağlayan bir karar alınması, hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, borç
ödemede acze düşmesinin belgelenmesi, borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi, borçlarını
vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi.
2. Yurtiçi Kredi Sigortası
Yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı firmanın çeşitli nedenlere bağlı olarak
uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

E HUKUKSAL KORUMA SİGORTALARI
Hukuksal koruma sigortası, sigortalının üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış
oldukları davalarda, sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller doğrultusunda,
sigortalının davaya ilişkin harcamalarının karşılanma güvencesinin verildiği sigorta türüdür.
F. TARIM SİGORTALARI
Tarım sigortası uygulamalarında genel olarak aşağıdaki teminatlar verilmektedir.
1. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası: Tarım üreticilerinin her türlü bağ, bahçe ve sera ürünlerini, dolu
zararlarına karşı teminat altına alan sigorta türüdür.
2. Sera Sigortası: Seraların, doluya ek olarak yangın ve fırtına nedeniyle uğrayabilecekleri hasarların
yanı sır, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana
gelen eksilmelere karşı teminat veren sigorta türüdür.
3. Hayvan Hayat Sigortası: Ekonomik kazanç sağlayan çiftlik ve besi hayvanlarının her türlü hastalık
veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolayı uğranılan ekonomik kayıplara karşı teminat veren sigorta
türüdür.
4. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası: Üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının ölümleri
ya da zorunlu kesilmelerinden dolayı sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları
karşılayan sigorta türüdür.
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G. SAĞLIK SİGORTALARI
Sağlık sigortası kişilerin tıbbi yardım, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler ile ameliyat veya
tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi sağlık harcamalarına karşı güvence sunan sigorta türüdür. Devletin
sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde sunduğu sağlık sigortasından ayırt etmek için genellikle “özel”
vurgusu yapılarak özel sağlık sigortası olarak adlandırılır.
Türleri
Sigorta şirketleri çok farklı özelliklerde sağlık sigortası ürünleri sunmaktadır. Ancak, temel olarak iki
ana teminat türü söz konusudur:
1. Yatarak Tedavi Teminatlı Sağlık Sigortaları
Bu teminat, ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye
yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere
ilişkin olarak sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak masraflar ile yoğun
bakım ve ambulans giderlerini karşılar. Ayrıca, alçı, kemoterapi ve radyoterapi gibi hastanede
yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamaları da yine bu teminat kapsamında karşılanabilir.
Bu kapsamda sunulan bazı teminat çeşitleri ile kapsamları şu şekildedir:
- Ameliyat giderleri teminatı
- Oda-yemek giderleri teminatı
- Refakatçi giderleri teminatı
- İlaç giderleri teminatı
- Tanı giderleri teminatı
- Yoğun bakım giderleri teminatı
- Kara ambulansı giderleri teminatı
- Hava ambulans giderleri teminatı
- Doğum giderleri teminatı

2. Ayakta Tedavi Teminatlı Sağlık Sigortaları
Doktor muayenesi, teşhis, küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsayan
sağlık sigortası teminatıdır. Bazı ayakta tedavi teminatları ve kapsamları şu şekildedir:
- Doktor muayene giderleri teminatı
- İlaç giderleri teminatı
- Tanı birimleri giderleri teminatı
- MR - Tahlil – röntgen giderleri teminatı
- Fizik tedavi giderleri teminatı
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