Modülün içeriğine giriş
İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe
lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında
Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet veren yeni personeldir. Bu modül
temel olarak – işbu temel eğitim planının diğer modülleri gibi aynı şekilde – Almanya,
Avusturya ve Türkiye’de göçmen geçmişine sahip çalışanlara yöneliktir.
Bu eğitim planının esası, Avusturya’da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan şirket içi
mesleki sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya’daki temel eğitim programı bir çok alanda,
Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir.
Türkiye’de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak sertifikalandırılmış
bir mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye’de sigortacılık alanında verilen eğitim iki
şekilde yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda detaylı uzmanlaşmanın mümkün
olmadığı genel işletme eğitimi, bu eğitim mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici
olarak girişi mümkün kılmaktadır ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle
sağlanmaktadır. Sigorta kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya’da ve
Avusturya’da çalışan bir sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye’de diğer yandan
sigorta acenteliğine yönelik bir eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç
aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın bitiminde
genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim tarafından eşlik edilen bir yıllık bir uygulama
aşaması takip eder.
İki yıldan beri Türkiye’de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu, Almanya,
Avusturya veya Fransa’dan devralınan bir eğitim müfredatı ile çalışmaktadırlar. Sigortacılık
branşında faaliyet gösteren uluslararası büyük kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından
veya mesleki temel eğitimin kontrol sistemine entegrasyonundan bağımsız olarak eğitim
içeriklerinin standartlaştırılmasına yol açmıştır.
Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı kapsamında, Almanca
ve Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve Almanca kültür bölgelerinde
yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle
ilgilidir.
Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığa
ilişkin Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı kapsamında geliştirilmiş ve
denenmiştir.
Modüller Avusturya’da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel eğitimde
kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket içerisinde, akabinde
Avusturya’da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava katılmaya hak
kazanmaktadırlar. Bu sınavda “Türkçe” bilmek ayrıcalık sayılmakla birlikte, 2008 Nisan
itibariyle henüz sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı sonu itibariyle sertifikalandırma
hazırlıkları başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya’da da
benzerdir.
Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 sonbahar /
2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
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Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki müşterek kısımlar
büro uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki sigortacılık ile ilgili
temel esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir.
Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında detaylı
bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar hakkındaki bilgilerin
iletilmesidir.
Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösterilen sigortacılıkla Almanca ve
Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak kabul edilmelidir.
Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır
-

Avusturya, Almanya ve Türkiye’de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz
Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz
Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz
Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz
Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin bir önsöz
Alıştırmalı çalışma malzemesi.

Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan dokümanların
yanı sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek içermektedir.
Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri ve
sigorta kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya, Avusturya ve
Türkiye’de sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel eğitim planına
tamamlayıcı ve bütünleyici olarak düşünülmüştür.

Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması
Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca – Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir
temel eğitim planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim
materyallerinin yerine geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman – Avusturya – Türk
özelliklerine mukayeseli olarak bir takviyedir.
Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık
alanlarındaki toplam 15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye,
Avusturya ve Almanya’da kullanılabilir.
Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:
-

Almanya / Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığın ana hatları
Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları
Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik modülü
Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında
kültürler arası yetkinlik modülü
Almanca – Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü
Almanca – Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü
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-

Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü
Sosyal sigortacılık modülü
Hayat sigortacılığı modülü
Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü
Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü
Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü
Sağlık sigortası modülü
Emeklilik sigortası modülü
Sigortacılıkta iş kurma modülü

Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa
Referansı Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet şart
koşulmaktadır. İşbu müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir lisan
sınıflandırma testi mevcuttur.
Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90 dakikalıktır
ve düzenli bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak kullanılabilir. 90 dakikalık
süre içerisinde, iki alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli görülmesi halinde
tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar alanında çeşitlendirilebilir ve bu sayede de 45
dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim içeriği dolayısıyla, müfredat
oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine ulaşmak için iki
kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir.
Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır:
-

Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş
Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler
Alıştırmalar
Takviye materyaller ve dokümanlar
Literatür bilgileri

Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz:
-

Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin benimseneceği
kesin bir saatin kararlaştırılması gerekmektedir;
Eğitmenler modüle, “eğitim içerikleri” altındaki bilgilerin yardımı ile
hazırlanabilirler;
Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim edilebilir;
Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir;
Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük
mesai içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler.

Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta ya da
büyük boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir.
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Eğitmenler için didaktik bilgiler
Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur.
Modülün hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi
aktarımının yanı sıra, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de bulunan çift dilli acentelerde
sigortacılık alanında çalışanlar için mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve
geliştirilmesidir.
Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını
vermektedir. İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine
yerleştirilebilir. Almanya veya Avusturya’daki Alman – Türk geçmişe sahip eğitmenler
için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır. Türkiye’de
yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin iletilmesi gerekmektedir.
Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen
tarafından verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik
alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder.
Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, “full
immersion“ yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde “task-based
earning” yani “göreve yönelik öğrenim” yöntemi takip eder.
Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe’ye ve Almanca’ya
yeterli derecede hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2
veya C1 esasında bir lisan seviyesi önerilmektedir.
Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu
durumda 1. şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir.
Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin türdeş
sözlüğü ile) bir dil değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde tamamlanmalıdır.
ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine karıştırılmasının kesinlikle engellenmesi gerektiğidir.
Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı bilmemesi ve bunu diğer dilden
devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın öncelikle hedef dilden
başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir. Öğretmen aranan kelimeyi
hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda tahtada yazılı olarak not edebilir.
Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme
kısımlarına bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde
iletilir. Akabinde bu kısım İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi
vakıf olduğu dili kullanması maksada daha uygundur. Almanya ve Avusturya’da bu
genelde Almanca ve Türkiye’de Türkçe olacaktır. Bunun tekrarı akabinde her defasında
diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave ağırlık noktası mesleki
kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır.
Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu şu
anlama gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe
sorulması gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman
sigortacılık koşullarına dayansalar dahi, Türkçe olacaktır.
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Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir:
-

1. dilde öğretim içeriğine giriş
2. dilde öğretim içeriğine giriş
Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman
sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman
sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde 1. alıştırma
2. dilde 2. alıştırma
Özetleme / 1. dilde değerlendirme
Özetleme / 2. dilde değerlendirme
Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar

Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2.
dilde kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli
versiyonunda en büyük dil başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin her
iki hedef dilin direk mukayesesi esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında
mümkün olacağını göstermektedir.
Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak – şayet mümkünse – eğitim alanın fiili ifadesi
içerisinde yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu
meyanda, devamlı olarak hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer
yapısının diğer bir dilden yardım alınarak açıklanmaması önemlidir. Somut olarak,
Almanca konuşulan bölgede Türkçe’de yapılan hataların hiç bir zaman Almanca olarak
açıklanmaması ya da Türkiye’de Almanca dilinde yapılan hataların hiç bir zaman
Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir.
Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef
dillerden birinde dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim
planına ait modüllerin çift dilli eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini göstermektedir.
Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde B2 yeterliğini ama 2. dilde yalnızca A1
yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa bırakılması gerekmektedir. Eğitim
alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi’nin esasında aynı şekilde B1 seviyesine
yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler. Bu çerçeve eğitim planı
çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe dillerinde derecelendirme
testleri mevcuttur.
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Eğitim içeriği
Kaza sigortası – Bu nedir ?
Her yıl Avusturya’da yaklaşık 837.000 kaza meydana gelmektedir. ( Kaynak: KfV)
Bunlardan
8.600 kadarı maluliyet ile sonuçlanmaktadır. Ancak en ağır kazaların
tatiller ve sporda meydana gelmesine rağmen yasal sosyal sigortalar
üzerinden sadece iş kazaları kapsama alınmaktadır.Tabiki sosyal
sigortalar bu durumlarda gerekli ilk bakımı üstlenmektedir, ancak
iktisadi
sonuçları
açısından
sadece
özel
bir
sigorta
ile
sigortalanılabilmektedir. Özel kaza sigortası- dünya çapında ve bütün
gün- tatilleri de kapsadığından bu bağlamda yasal kaza sigortasının
önemli bir boşluğunu doldurmaktadır. Bir “kaza” aniden ve dışarıdan
bedene etki eden istem dışı bir bedensel hasar verecek durumda
sözkonusudur. Bu nedenle büyük bir bedensel hasar – aşırı yüklenme
gibi- bir hastalık olmadığı gibi bir kaza da değildir. Örneğin kemik
kırılması, burkulması, eklemlerin ve omur ilikte bulunan
kasların
yırtılması ve ezilmesi, duyuların, bağların ve kasüllerın yırtılması
olduğu gibi menüsküs yaralanmaları kaza olarak sayılır.
Genelde çocuk felci, kene isırması ile bulaşan FSME, kazıklı humma
nöbetleri,kuduz için sigoeta korunması sağlanırken bunun ötesinde
sigortalının uçak yolcusu olarak motorlu uçaklardaki kazaları ve spor
kazaları da sigorta kapsamındadır.
Kimler sigortalıdır ?
Tek fertlerin, eşlerin, çoçukların, derneklerin veya aile bireylerinin sigortalanması
mümkündür.
Ne sigortalıdır?
Kaza sigortası aşağıda belirtilen hallerde sigorta güvencesi sağlar
Çalışma ve iş seyahatlerinde
Trafikte
evde
boş zamanlarda spor ve hobi de
tatilde
Ancak mali kayıplar sadece kazanın kalıcı sağlık hasarları veya hatta ölümle
sonuçlanması sonucunda meydana gelmez. Kazaya bağlı hastalık durumu, hastane
kalışı, tedavi ve kazadan sonraki kaldırma işlemleri için de sağlık güvencesi almalıdır.
Günlük ödeme, hastane parası ve kaza masraflarının geri ödenmesi (tedavi, kaldırma
ve geri getirme gideleri) ile kaza sigortası bu konuda imkanlar sunmaktadır. Kaza
sigortasından hizmet alımları kazadan sonra bir yıl içerisinde sürekli malüliyette sigorta
bedelinin ilgili malüliyet oranına göre ödenir. Yüzdelik dilim tamamen uzuv kaybında
veya hareket sınırlamasında üstlenilece, sigorta policesindeki sigorta şartlarının bir
bölümünü oluşturan uzuv bedeli „Gliedertaxe“, diye adlandırılan bölümden alınmalıdır.
Uzuvların kısmen kaybında veya uzuvların kullanım yetersizliğinde ( tam boyutu hekim
tarafından tespit edilir) uzuv bedelinde belirtilen yüzdelik dilimden düşülür. Ölüm
halinde, eğer kazaya bağlı ölüm kaa gününden sonraki bir yıl içerisinde meydana gelir
ise sigorta bedeli bu bedeli almaya hak sahibi kişiye ödenir.
Günlük ödeme tamamen veya geciçi malüllük çalışamamazlık süresi için azami 365
gün için kaza gününden itibaren 4 yıl içerisinde ödeme yapılır.
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Hastane parası sigortalının bir sigorta konusu için tıbbi gerekli yatarak tedavi edilmesi gereken
durumda her takvim günü için ancak kaza tarihinden itibaren azami 365 gün süre ile 4
yıl içerisinde ödeme yapılır.
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Kaza sonrası dört yıl içerisinde meydana gelen kazaya bağlı giderler de sigorta
kapsamındadır. Buna tedavi masrafları, kaldırma masrafları ve geri getirme masrafları da
dahildir.
Tedavi masrafları:
Sigorta bedeline kadar gerçek tedavi giderleri karşılanır. Buna yaralı nakil
masrafları, ilk seferlik suni uzuv temini olduğu gibi ilk seferlik yapılacak bütün
teminler de dahildir.
Ama dikkat:Dinlence tatilleri ve kalış süreleri, diş hekimi tarafından yapılacak
yeniden temin ve onarım giderleri suni eklemler veya suni destekler
karşılanmaz.
Kaldırma (çıkarma) giderleri:
Bir kaza, dağ veya suda kalış sonrasında sigortalının çıkarılmasında arama ve
nakil işlem giderleri trafiğe açık ilk yol veya en yakın hastaneye kadar karşılanır.
Geri getirme giderleri:
Kazanın sigortalının ikametinin bulunduğu yerin dışında meydana gelmesi
halinde hekim tarafından önerilen naklin giderleri – ikamet ettiği yere yakın –
hastaneye kadar karşılanır. Ölümcül bir kazada ölenin Avusturya’daki son ikamet
yerine kadar götürülmeside karşılanır.
Sigorta güvencesi için düzenlemeler
Sigorta bedeli ve prim: sigorta bedeli kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenir. Sigorta
şirketlerinin çoğu sigortada değer güvence anlaşması sunarlar, bu şekilde aslen
belirlenen bedel zaman içerisinde de değer kaybına uğramadan aynı kalır. Prim
diğerlerinin yanı sıra seçilen sigorta toplamına ve sigortalının mesleğine de bağlıdır.
Bu nedenle müracaatta belirtilen mesleğin değiştirilmesi hemen sigortaya
bildirilmelidir. Buradan daha yüksek ancak daha düşük prim ödemesi de ortaya
çıkabilir
Kaza sigortası primleri vergi dairesine özel giderler olarak gösterilebilir. sigortadan prim
tasdiki alınabilir.
Sigortalı olmamak
Belirli kazalar genelde uygulandığı şekli ile sigorta kapsamına alınmaz. Buna örnek
olarak olağan dışı spor türleri gösterilebilir ( örneğin paraşütle atlama veya Paragliding
vs.) olduğu gibi motor ve kış spor yarışmaları da gösterilebilir. Bu tür tehlikeler için belirli
şartlar altında sigorta ile özel bir anlaşma altında sigorta güvencesi alınabilir.Alkol,
uyuşturucu veya ilaçların kötüye kullanımı sonucu oluşan kazalar veya cezai
müeyyidesi olan işlemler sonucunda oluşan kazalar sigorta güvence kapsamına
alınmaz.
Kaza sigortasının özellikleri
Kaza sonrasında
Önemli olan her şeyden önce çok çabuk tıbbi yardım almaktır. Daha sonra sigorta
şirketine en geç bir hafta içerisinde yazılı kaza bildirimi gönderilmelidir. Ölüm hali
sigortaya belirlenen süre içerisinde- genelde 3 gün- bildirilmelidir.
Sigorta- doktor heyeti arasında fikir ayrılıkları
Kaza sonucunun tür ve kapsamı hakkındaki fikir ayrılıklarında genel olarak
sigortalayanın hizmet beyanından sonraki 6 ay içerisinde doktor heyeti çağrılabilir.
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Mödüllün öğrenme hedefleri
Kaza sigortasının öğrenme hedefleri ….
Öğretme hedefleri:
-

Kaza sigortası işlem geliştirmelerine yönelik bilgi
Kaza sigortası şekil ve hizmetlerine yönelik bilgi
Kaza sigortaları geçerlik ve süreleri hakkında bilgi
Uluslar arası kaza sigortaları hakkında bilgi
Özel ve resmi ( yasal) sigortalılık hakkında bilgi
Aile ve yaknların müştereken sigortalanmasına yönelik bilgi
Kaza sigortası konu alanına ilişkin Almanca – Türkçe kelime haznesi

Bu modülün öğrenim hedefleri Almanya ve Avusturya da mevcut olan çerçeve
müfredatı ve kaza sigorta anlaşmalarında bulunan bilgiler ile örtüşmektedir. Bu
modülde yeni olan Türkiye’de bulunan düzenlemelerin ilave edilmesidir. Buradaki
öğrenim hedefi, kaza sigortasının bir AB ülkesindeki olduğu gibi Türkiyedeki bütün
vatandaşlara karşı yapılması ve eas içerisinde hizmetlerin bu bağlamda
devredilebilmedidir. Burada önemli olan ilgili ikinci ve üçüncü ülkede hizmet sağlama
özellikleridir.
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Ders planı
Bu modül 90 dakika süreli öğretim içeriğinden oluşur. Modül tekrarlanabilir ve bölümler
olarak alıştırma farklılıkları yapılabilir.

Dakika olarak
süre

Öğrenim içeriği

Materyal

1-2

Almanca ve Türkçe dilinde
selamlama

3-8

Almanca dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile motorlu araç
sigorta konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

9-13

Türkçe dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile motorlu araç
sigorta konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

14-20

Motorlu araç sigorta konusunun ve
kurallarının içerik detaylarının
Almanca dilinde açıklanması
Motorlu araç sigorta konusunun ve
kurallarının içerik detaylarının
Türkçe dilinde açıklanması

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi
Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

21-28

-

29-40

Almanca ve Türkçe dillerinde soru
ve cevaplar

41-60

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

61-75

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

76-80

Alıştırma sonuçları hakkında BIR
dilde konuşma (Eğitim verenin
seçimi)
Kısa kapatma tartışması,
değerlendirme, özetleme (Eğitim
verenin seçimi ile BİR dilde)

81-90
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Testler / Değerlendirmeler
Bu belgeler kaza sigorta konusunun kural esaslarını sormak amacı ile eğitim alanlara
verilebilir.
1. Genelde ulusal, yasal kaza sigortaları neleri karşılamakatadırlar ?

2. Kaza sigortası kapsamında günlük ödeme/ hastane parası ne
zaman ödenmelidir?

3. Kaza sigortasına yapılan prim ödemeleri gelir vergisi dengelemelerinde yürürlüğe
konabilir mi?

4. Kaza sigortasında hangi riskler hariç tutulmuştur?

Bila-Train in practice – Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Kaza Sigortası Modülü

11

Çözümler:
1. En ağır kazalar genellikle spro ve boş zamanlarda meydana
gelmesine rağmen yasal sosyal sigortadan sadece bir iş kazasının sonuçları
emniyete alınmaktadır. Tabiki sosyal sigorta bu gibi durumlarda gerekli ilk
desteği sağlamaktadır ancak iktisadi sonuçlarına karşı sadece özel kaza
sigortası ile güvence alınabilmektedir .

2. Günlük ödeme: Tamamen veya geciçi malüllük çalışamamazlık süresi için
azami 365 gün için kaza gününden itibaren 4 yıl içerisinde ödeme yapılır.

Hastane parası: sigortaya mevzu olan bir durum nedeni ile sigortalının kaldığı
her gün için ancak kaza gününden itibaren 4 yıl içerisinde azami 365 gün için
ödenir.

3. EVET . Gelir vergisi debgelemelerinde kaza sigortasına yapılan prim ödemeleri
ilgili vergi dairesinde yürürlüğe konulabilir.

4. Sigortalanmayan ve genelde sigortadan hariç tutulanlar aşağıda
belirtilenlerdir:
- örneğin paraşüt ile atlama, Paragliding gibi uç spor türlerindeki kazalar
- Motor ve kış sprolarındaki kazalar
- Aşırı alkol, uyuşturucu veya ilaç kullanımı sonuçu oluşan kazalar
- Cezai müeyyediye tabi bir eylem esnasında oluşan kazalar
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Unfallversicherung
Gesetzliche Unfallversicherung
Private Unfallversicherung
Leistungserbringung
Beitragszahlung
Beitragssätze
Arbeitgeberanteil
Arbeitnehmeranteil
Zusatzversicherung
Privatärztliche Behandlung
Medizinische Grundversorgung
Regelversorgung
Vorsorgeleistungen
Mitversicherung der Familie
Versicherungsschutz Leistungsfall
Leistungsfall
Abrechnung
Heilkosten
Bergungskosten
Rückholkosten
Spitalsgeld
Taggeld

= Kaza sigortası
= Resmi kaza sigortası
= Özel kaza sigortası
= Ödeme yapmak
= Prim ödemesi
= Prim oranı
= İşveren payı
= çalışan payı
= Ek sigorta
= Özel hekim tedavisi
= Tıbbi temel bakım
= Düzenli bakım
= Önlem hizmetleri
= Ailenin müşterek sigortalanması
= Sigorta güvencesi, hizmet durumu
= Hizmet durumu
= Hesaplaşma
= Tedavi giderleri
= Kaldırma giderleri
= Geri getirme giderleri
= Hastane parası
= yevmiye
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