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.
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Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008
sonbahar / 2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
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.
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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
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;
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-

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.

Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül motorlu araç sigortası

6

Eğitim içeriği
MOTORLU ARAÇ SİGORTASI - NEDİR?
Motorlu araç sigorta kapsamında
- zorunlu motorlu araç kaza sigortası
- motorlu araç kasko sigortası
- motorlu araç sürücü – yolcu kaza sigortası
bulunur.
MOTORLU ARAÇ ZORUNLU KAZA SİGORTASI
Motorlu araç kaza sigortası yaptırmak yasa koyucu tarafından plaka almak ve bu şekilde
aracı trafiğe sokmak için zorunlu olarak yapılması gereken sigortalılık yükümlülüğüdür.
Zorunlu motorlu araç sigortası zarar gören olduğu gibi zarar vereni de sigorta kapsamına
alan, bir trafik kazasının ve kusuru bulunmayan bir mağdurun telafi edilmesini ödeme
zorluğu nedeni ile engellememesi için bir yükümlülük sigortasıdır.
Zorunlu motorlu araç sigortası sigortalının kendi aracı ile başkasında meydana getirdiği
hasarı öder ve ona kazada haksiz yere suç isnat edildiğinde savunur (gerektiğinde mahkeme
önünde de) Aynı zamanda trafik mağdurunun zarar telafisini de emniyete alır. Zorunlu
motorlu araç sigortası bütün Avrupa da (coğrafik anlamda) geçerlidir.
KİM SİGORTALIDIR ?
- Sigorta yaptıran
- Mal sahibi ve kullanan
- Sürme hakkına sahip sürücü
- Vazifeli ve yolcular
Örnek: Sürücü yanında oturan kişi araba kapısını açar ve başka bir araca zarar verir. –
Zorunlu motorlu araç sigortası meydana gelen hasarı öder.
Bilgi:
Asgari sigorta kapsam bedeli- ki bu binek araçları için şu an 3 Milyon Euro- her zaman
yeterli gelmeyebilir. Burada az bir prim yükseltmesi ile örneğin kişi hasarları için bu bedeli
artırmak amacına uygun olabilir. Asgari sigorta bedeli bu durumda çok hızla “ tüketilebilir”
yahut düşük kalabilir- bunun üzerindeki talepler de bu durumda kendi cebinden ödenir.
NE SİGORTALANIR ?
Araçlar ile üçüncü şahısların zarar gördüğü hasarlar – ki bu sigorta kapsamındaki miktar
kadar – tazmin edilir. Ancak sigorta size haksiz yere size karşı bulunulan taleplerde de
savunur..
SİGORTA HİMAYESİ İÇİN KURALLAR
Sigorta himayesi genelde sigorta tasdiinin düzenlenmesi ile başlar. Poliçenin alınması ile
birlikte prim ödeme yükümlülüğü başlar. İlk prim ödenmez ise sigorta hizmet vermekten
muaftır ve sözleşmeden vazgeçebilir. Takip eden prim ödemelerinde gecikmeye girerseniz
sigorta siz önce iki haftalık ödeme süresi belirleyerek yazılı olarak uyarır.
Prim bu iki haftalık süre içerisinde ödenmez ise, sigorta hizmetten muaftır. Sigortalanmayan
sigortalının kendi aracıdır (bu kasko sigortasında mümkündür) Nakledilen yükteki hasar, eğer
motorlu araç için zorunlu kaza sigortası yapacak sigorta yok ise (üç sigorta tarafından
reddedildiğinden dolayı)
yasa koyucu riskin bir sigortaya “yönlendirilmesi” imkanını
tanımıştır.
(
Bu
yönlendirme
Avusturya
sigorta
birliği
(österreichischen
Versicherungsverband) (VVO) tarafından yapılır ve genelde daha yüksek prim ödemesini
gerektirir)
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MOTORLU ARAÇ ZORUNLU KAZA SİGORTASI ÖZELİKLERİ
Prim yüksekliği ve Bonus-Malus- ( İkramiye ek prim Sistemi)
Motorlu araç zorunlu kaza sigorta primleri binek araçlarında ve kombinasyonlarında genelde
motor güçüne göre belirlenir, tek hatlı araçlarda silindir hacmine göre yahut oturma yeri
sayısına göre, kamyonlarda kullanım ağırlığı ve omnibüslerde oturma ve ayakta durma
yerine göredir.. Buna ilaveten sigortaların çoğu primlerini hasar geçmişlerine göre belirler.
(“Bonus-Malus”- İkramiye ek prim Sistemi)
Her sigorta müşteriler için kendine özgü İkramiye ek prim Sistemi sunabilir veya başka örn.
kaydedilen kilometreler ile belirlenen prim sistemi kullanabilir.
Sigorta sözleşmesinin bitmesi
Sigorta sözleşesi en az bir yıllık bağıtlanmış ise, fesih süresi içerisinde – bu motorlu araç
zorunlu kaza sigortasında her zaman 1 ay öncesindir – yazılı olarak ( en iyisi taahhütlü
olarak) feshedilmediği takdirde takip eden bir yıl için daha uzar. Bir kaza halinde motorlu araç
zorunlu sigortası gerekçe belirtilmeden feshedilebilir.
Dikkat! Zorunlu kaza sigortası bulunan araç satıldığı takdirde, sigorta bir aylık süre sonunda
feshedebilme imkanı ile otomatik olarak satın alana geçer .
MOTORLU ARAÇ KASKO SİGORTASI
Kasko sigortası sigortalının aracındaki hasarlara karşı bir sigortadır. Motorlu araç zorunlu
kaza sigortasının aksine kasko sigortası isteğe bağlıdır. Bu aracın tahribi, hasarı veya
kaybını karşılar. Motorlu araç kasko sigortası acilen araca ihtiyaç duyan ve hasar durumunda
aracı kısa süre içerisinde telafi etmek için yeterli parası bulunmayan herkes için gereklidir.
KİM SİGORTALIDIR ?
Motorlu araç zorunlu kaza sigortası üçüncü şahısların zararlarını tazmin ederken serbest
kasko sigortasını kendi aracındaki hasarı karşıladığından araç sahibi kendi kullanır.
SİGORTALANAN NEDİR?
Kasko sigortasında araç kaydedilirken tam olarak tanımlanan izahat ve özel donanımı ile
sigortalanır. Kasko sigortasının hizmeti sizin tarafınızdan seçilen ürün seçeneğine göredir.
Kısmı ve ful kasko arasında seçim yapılabilir.
KISMI KASKO SİGORTASI
Kısmi kasko sigortası hırsızlık, yangın, rüzgar kazaları, çığ, fırtına, sel, dolu ve kar basıncı
nedeni ile oluşan kazaları karşılar. Özel anlaşma ile – zarar nedenine bakılmaksızın- ön taraf
ve arla camların kırılması da karşılanır.
FUL KASKO SİGORTASI
Ful kasko sigortası kısmı kasko zararlarına ilaveten zararı meydana getirene bakılmaksızın
kazada oluşan hasarları veya yabancı kişilerin kötü niyetle meydana getirdikleri hasarları
karşılar . Genelde yeni bir araçta daha kapsamlı bir sigorta güvencesi sağladığından biraz
pahalı olan ful kasko önerilir. Sigorta bağıtlamadan önce hasar durumunda nelerin
karşılandığı ve hangi katılma paylarının olduğu konusunda tam açıklama isteyiniz.
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Kasko sigortası neleri karşılar?
Gerekli onarım masraflarını, en yakın atölyeye kadar gerekli olan kaldırma ve çekme
hizmetlerini, araç hırsızlığında veya çalınması halinde aracın hasarlı durumunun
devredilmesinde tekrar eski haline getirme masraflarını.
Sigorta kapsamına alınma kuralları
Prim miktarı
Bu ürün türüne ve kararlaştırılan katılım payına göre belirlenir. Katılım payı- yüzdelik dilim
veya sabit bedel- müşterinin kendinsin üstlenmesi gereken kısımdır. Sigorta kapsamında
olmayan ise fren-, işletme ve örneğin mekanik arızalar, kullanım aşınması vs. sonucunda
meydana gelen safi kırılma hasarları kasıt veya ihmal sonucu olan davranıştan kaynaklanan
kiralık araç hasar giderleri.
Değer kaybı
Buna ilişkin birkaç örnek:
Araç yeterince emniyete alınmamasından dolayı kaçırılır ( araç kapıları kilitli değil veya yedek
anahtar araba içerisinde) Araç güvenli trafik durumunda olmadan kullanılıyor (aşınmış
tekerler, kış lastikleri yok). Araç, araç kullanım yeterliliği bulunmadan kullanılıyor ise
(direksiyonda içkili iken, açırı yorgunlukta, ilaç etkisi altında, uyuşturucu etkisi altında vs.)
kullanım yetkisine sahip olmayan sürücüler tarafından.
KASKO SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ:
Kasko sigortası hasar gören araçların onarım masraflarını üstlenir. Eğer aracın onarım
değeri artık değer ilavesinde ancak tekrar temin bedeli üzerinde ise, “hurda hasarı” diye
adlandırılan bir durum söz konusudur- bu sigorta tazminatının üst sınırını oluşturur
Tazmin edilenler: Sigorta halindeki zamanda araç bedelinden artık değer bedeli (“hurda
değeri”) düşürülerek o dönemde ödenen katkı payı düşülerek. Hasar gören araçtaki mülkiyet
ilişkisinde hurda hasar hesaplamasında herhangi bir değişiklik olmaz.

MOTORLU ARAÇ YOLCU- KAZA SİGORTASI
BU NEDİR?
Motorlu araç yolcuları – kaza sigortası, kaza sigortasının özel bir halidir ve araç yolcularına,
sürücülere, kullanıcılara, sigortalı aracın yükleme ve boşaltmalarındaki kazalar için sigorta
kapsamı sağlar.
KİMLER SİGORTALIDIR?
Sigorta kapsamı sigortalı aracı sürme hakkına sahip sürücü ve yolcularını sigortalar. Kişinin
kendi sorumlu olduğu bir kazada kendi kendinden yükümlülük taleplerinde
bulunamayacağından, sürücü için yolcu kaza sigortası özellikle de önemlidir. Bunun ötesinde
suçlunun tespit edilemediği kazalar içinde bu önemlidir.
NE SİGORTALIDIR ?
Sigorta sigortalının sucuna dikkat etmeden ödeme yapar. Bu nedenle de kazada siz kendiniz
suçlu olsanız dahi hizmet alırsınız ve bazen de eğer kaza kasti ihmal sonucu meydana
getirilmemiş ise de kimin kusurlu olduğu yönünde uzun süreli kusurluyu açığa çıkarma
açıklamalarını beklemenize gerek yoktur.
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Bunun ötesinde yolcu kaza sigortasından hizmetler ek olarak başka zarar tazmin
hizmetlerine ödenir. Kendi kişisel ihtiyaçlara göre tam olarak münferiden uyalanabilen
kapsam olanaklarının uyarlanabildiği farklı sözleşme imkanları bulunmaktadır. Aşağıda
belirlenen durumlara ilişkin mevcut bulunan imkanlar;
Ölüm halinde
Ölüm halinde sigorta bedeli sizin tarafınızdan belirlenen kişiye (= alma hakkına sahip kişiye)
ödenir. Bedeli alma hakkına sahip kişiyi sözleşmede muhakkak ismen yazınız! Aksi halde
sözleşme bedeli terekeye kalır.
Malullük
Motorlu araç yolcuları kaza sigortası çerçevesinde malullüğe karşı da sigorta yaptırabilirsiniz.
Sigorta bedeli malullük derecesine bağlıdır ve poliçede tam olarak belirtilmelidir. Malullük
derecesi bir hekimin muayenesi sonucunda tespit edilir.
Günlük ödeme
Sigorta hizmeti bağıtladığınızda sürekli veya geçici malullük süresi için çalışamadığınız her
gün için daha önceden belirlenen günlük bedel alırsınız. Bu kaza tarihinden itibaren iki yıl
içerisinde azami 365 gün için ödenir.
Kaza masrafları
Kaza sonucu gerekli olan tedaviler için gerekli görülen iyileştirme (tedavi) giderleri sosyal
sigortalardan veya başka kurumdan karşılanmadığı takdirde sigortalanan azami bedele
kadar- kaza tarihinden itibaren en fazla iki yıl- ödenir. Ölüm ve/ veya sürekli malullükte
Avrupa bölgesindeki yurt dışından geri getirme sigorta bedelinin belirli bir yüzdelik dilimine
kadar üstlenilir.
SİGORTA KAPSAMINA ALMAK İÇİN DÜZENLEMELER
Sigortalı olmamak:
Sigorta hizmet kapsamı hak sahibi sürücü ve hak sahibi yolcular için geçerlidir. Hak sahibi
sürücü olamayan veya yolcu olmayanın hizmet alın talebinde bulunmaz ( örneğin aracı çalan
kişi) İşletmecisinin isteği dışında taşınan, kalp krizi, felç veya bilinç kaybı bozukluğu (özellikle
Alkol ve uyuşturucu nedeni ile) araç kullanırken kaza yapması halinde..
Kaza olmadan önce mevcut olan sigortalı kişilerdeki hastalık veya sakatlığı bulunanlarda bu
hastalık veya sakatlığın kazaya neden olması halinde hizmet yükümlülüğü sınırlıdır.
YOLCU KAZA SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ
Yolcu- kaza sigortası “Toptan sistem” veya “yer sistemine “ göre sigorta yapılabilir.
Toptan sistem :
Bir sigorta bedeli araç içerisindeki bütün yerleri (yolcuları) sigortalar.
Yer sistemi:
Yer sistemi ile sigorta yaptıran her bir yeri aynı sigorta bedeli ile sigortalama imkanına
sahiptir. Sadece sürücünün oturduğu yer hariç tutulabilir yahut tek olarak sigortalanabilir.
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MOTORLU ARAÇ SİGORTASINA İLİŞKİN EK TÜYOLAR
Dikkat!!
Hiç bir zaman geçerli sürücü kullanım izni/ ehliyet olmadan sürmeyiniz (ehliyetsiz başka hiç
kimsenin de aracı kullanmasına izin vermeyiniz) Hiçbir zaman alkollü halde araç
kullanmayınız. Ruhsat belgesi ile izin verilen sayında yolcu taşıyınız. Araçın kullanım
emniyeti bulunmalıdır. (Frenler, kumanda, aydınlatma, tekerler).
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sigortanın hizmet vermememe özgürlüğü
doğar. Gerçi zorunlu motorlu araç sigortası kaza mağdurunu tazmin edecektir ancak daha
sonra bunu en azından kısmen kazaya neden olandan geri talep edecektir. (rücu). Bu geri
talep etme hakkı 22.000 Euro ile sınırlandırılır ancak zamanında prim ödenmediği takdirde
üst sınır yoktur.
Kazada ne yapılması gerekir?
Yaralı kişilere ilk yardım yapılmalıdır yahut yabancılardan yardım alınmalıdır. Daha sonra
hemen polis haberdar edilmelidir. (maddi hasarlarda sadece, kazaya katılan diğer kişi tespit
edilemiyor ise veya tespit edilmek istemiyor ise) Kazanın oluş şekli mümkün olduğunca tam
olarak kaydedilmelidir. Bu amaç için size sigorta tarafından verilen Avrupa kaza raporu
kullanınız.
Form kullanıma hazır bir şekilde yanınızda bulunmalıdır. Doldurulmuş kaza raporunu hemen
sigortaya göndermelisiniz. Dava, ödeme emri veya cezalandırma, yani yasal veya resmi
önlemlere başvurulmuş ise, bu konuda da sigortaya hemen haber verilmelidir. Süre
sınırlamalarına ve belirtilen tarihlere dikkat ediniz.
Önemli: Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi de sigortanın hizmet vermeme özgürlüğüne
neden olabilir.
Uluslararası sigorta kartı
Uluslar arası sigorta kartı “Yeşil Kart” sigortalıya yurt dışında mevcut motorlu araç
sigortasının olduğuna dair kanıt teşkil eder. Yurt dışına yapılacak seyahatlerde bu sigorta
kanıt belgesi her zaman yanınızda bulundurulmalıdır. Yeşil kart sistemi veya resmi olarak
“kara nakliyatı uluslar arası sigorta kartı” 1949 tarihli “Londra Antlaşması” ile hayata
geçirilmiştir.
Yeşil kart motorlu araç ile yurt dışı seyahatlerde konuk olunan ilgili ülke mevzuatları gereği
zorunlu kaza sigortasında sigorta koruması sağlar.Yeşil kartın arka tarafında bütün yeşil kar
bürolarının adresleri ve telefon numaraları verilmiştir ve bu esnada zarar gören kendi zarar
tazmin taleplerini kaza yapılan ülkedeki Yeşil Kart bürolarına iletebilir.
1973 yılında “Londra Antlaşması” “Plaka Anlaşması” diye adlandırılan akit ile genişletilmiştir
ve buna göre bu anlaşmaya imza koyan ülkelere seyahatte yeşil kartın artık gerekli olmadığı
ifade edilir
01.07.2003 tarihinden itibaren "Internal Regulations" (uluslar arası düzenlemeler) diye
adlandırılan mevzuat geçerlidir bununla “ Londra Antlaşması” ve “Plaka Antlaşması
(15.03.1991 tarihinden itibaren "Multilaterales Garantieabkommen"(çok taraflı garanti
Antlaşması) bir araya getirilmiştir. Yeşil kart sistemine şu an 44 ülke dahildir ve Avusturyalı
araçların Avrupa Birliği, Hırvatistan, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Andora ya seyahatlerinde
yeşil karta gerek yoktur. Ancak biz yine de yeşil kartı yanınızda bulundurmanızı öneririz ve
bu sizin kendi zorunlu kaza sigortanızdan alınabilir..
Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül motorlu araç sigortası

11

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri ve İsviçre olduğu gibi Hırvatistan da da mevcut motorlu
araç zorunlu kaza sigortası kanıtı olarak resmi plaka geçerlidir örneğin Romanya ve
Bulgaristan gibi diğer Avrupa ülkelerinde yeşil sigorta kartı yanınızda bulundurulmalıdır.
Avrupa Ülkesi olmayan ülkelerde örneğin Türkiye’de sigorta geçerlik alanının genişletilmesi
talep edilmelidir. (Geçerlik alanı nerelerde sigorta kapsamı olduğuna dair bilgi verir)
Yurt dışında bir kaza sonrası ne yapılmalıdır?
Yurt dışında bir kaza bir çok açıdan Almanya ve Avusturya da olduğundan çok daha
sorunludur. Genelde yabancı trafik ve zarar tazmin hükümleri uygulanır, zarar görenin
kendisi veya bir (yabancı) Avukat ile zarar tazmin talebini karşı ( yabancı) motorlu araç
zorunlu sigortasında yürürlüğe koymalıdır ve bu esnada gerektiğinde yabancı bir dilde
yazışmalar yapmalıdır.
Ocak 2003 den buyana Avrupa Birliğinde yurt dışındaki hasarların düzenlenmesi için 4.
motorlu araç zorunlu yükümlülük mevzuatı uygulanmaktadır. Zarar düzenlemesi başka ABdevletlerinden araç katılımlarında Almanya’daki karşı taraf sigortaların zarar düzenleme
görevlileri diye adlandırılanların katılımı ile de yapılabilir.
Kaza sonrasında ülkesine dönen zarar gören bunun için önce zarar düzenleme görevlileri
tarafından belirtilen bilgi noktasına müracaat eder. Daha sonra yabancı sigorta sorunlusu
nam ve hesabına zararı düzenleyene müracaat edilir. Burada dikkat edilmesi gereken
burada da zararın yalnızca kaza yapılan ülkenin hukuku doğrultusunda yürütülmesidir.
Yurt dışı seyahatleri için ihtiyati önlemler
Motorlu araç ile yurt dışına çıkan, ciddi durumlar için de önlem almalıdır. Aşağıda belirtilen
poliçeler ve sigortalar özellikle önemlidir.
•
•
•
•
•
•
•

Yurt içi ve yurt dışında trafik sigortası
Euro- Koruma sigortası
Yurt dışı hastalık sigortası
Ful kasko- ancak en azından kısmi kasko sigortası
Yolcu kaza sigortası ve benzeri
Yolcu eşyaları sigortası
Kiralık araç- ek motorlu araç sigortası

Bunun ötesinde her zaman "Europäischer Unfallbericht" ( Avrupa kaza raporu) (çok dilli form)
olduğu gibi yeşil sigorta kartı da yanınızda bulunmalıdır.

Yurt dışında bir kaza sonrasında davranış kuralları
Kaza mahallinin emniyete alınması
Durmak- uyarı sinyalini açmak- utarı üçgenini yerleştirmek , kazaya tanık olanlardan
beklemelerini rica etmek
İlk yardım sağlamak
Yaralılara bakmak/ ambulans / polisi aramak veya aratmak
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Polisi aramak ?
Kaza – mümkün ise- özelliklede aşağıda belirtilen hallerde polis tarafından kayda alınmalıdır:
Kişi ölüm ve yaralanmaları, yüksek mal hasarı, kazaya katılanlar arasında anlaşmaya
varılamadığında veya kazaya karışan diğer taraf kaza mahallinden izinsiz olarak
ayrıldığında, sigortalılık kanıtlanamadığında. Polis genelde cüzi kazalarda tutanak tutmakla
yükümlü değildir.
Örneğin Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Çek gibi bazı ülkelerde
sadece maddi hasarlı trafik kazalarında bile polisin kaza raporu tutması önemlidir. Polisin
kaza raporunu tutması esnasında zarar gören (mümkün olduğu kadarıyla) polis tarafından
kaza tasdiki yahut kaza tutanağının bir nüshasının verilmesini istemelidir.
Kazaya karışan diğer tarafın önemli bilgilerinin alınması (yazıya dökülmesi)
Kazaya karışan diğer tarafın bütün önemli bilgileri not edilmelidir.: Sürücünün ve/ veya araç
sahibinin ad ve adresi, plakası, ulusal işareti, motorlu araç kaza sigortası sigorta kurumu ve
sigorta belge numarası gerektiğinde yeşil kart numarası not edilmelidir.
Önemli: Zorunlu kaza sigortasına ilişkin bilgileri bazı ülkelerde kazaya karışan diğer aracın
ön camında bulabilirsiniz ( örneğin İtalya’da ve Fransa’da) Bir çok ülkede plakadan zorunlu
kaza sigortasının tespit edilebilmesinin çok zor yada imkansız olduğunu söylemeye gerek
yok.
Avrupa Kaza raporu
Mümkün olduğunda kazaya karışan her iki tarafça da doldurulacak Avrupa kaza raporu
kullanılmalı ve imzalanmalıdır. .
Bilgi: Sadece içerik olarak anladığınız beyanları imzalayınız.
EK: Modülün sonunda bu tür bir kaza rapor formu verilmiştir.
Bazı kanıtların emniyete alınması
-

Tanık adreslerini not ediniz.
Kaza mahallinin fotoğrafını çekiniz (Görüntü alımı, hep araç yönünden olası fren izleri
ile birlikte, bütün araç hasarları da dahil)

Kişi yaralanma ve ölümleri
Yaralanmalarda – polis tutanağına geçirdikten sonra- zarar tazmini yahut bir manevi tazminat
(ağrı bedeli) talepleri için ilgili ülkede bilinen tıbbi uygulamalar çerçevesinde rapor
düzenleyen hekimden rapor almak için hekime başvurulmalıdır. ( Alman) hekim raporları
genelde yabancı zorunlu araç sigorta kurumlarınca kabul edilmemektedir.
Araç hurda hasarı
Hasar gören aracın artık onarılamaması söz konusu olabilir veya onarım bedeli yeni alım
bedelinden fazla olabilir, yüksek geri nakil maliyeti nedeni ile genelde aracın bulunduğu
mahalde bilirkişi tarafından inceletilmesi ve daha sonra hurdaya çıkarılması uygun olabilir.
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Zarar düzenlemesi
Hasar gören olarak kişi kendisi (veya bir Avukat aracılığı ile) kazaya neden olana karşı veya
onun motorlu araç zorunlu sigorta kurumundan zarar tazmin taleplerinin yürürlüğe konulması
için ilgilenmelidir. Yabancı zorunlu sigorta kurumları ile zarar düzenlemelerini yapmak
genelde uzun süren (bir çok ay hatta bazen bir yıl süren) ve zor bir uygulamalıdır
Genelde kaza geçirilen ülkenin hukuku uygulanır ve buna göre çoğunlukla daha düşük zarar
tazmin bedelleri ödenir ( Almanya ve Avusturya ya göre) Sadece Avusturyalı kazaya
karışanlar (veya Avusturya da ikamet eden kişiler) arasında Avusturya zarar tazmin hukuku
uygulama alanı bulur.
2003 Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği 4. Motorlu Araç Zorunlu Sigorta Mevzuatı nedeni
ile yurt dışındaki başka Avrupa Birliği ülkelerinin motorlu araçları ile yapılan kazalarda bir
zarar düzenleme görevlisi tarafından zararın Avusturya’daki sigortada işleme alınması
mümkündür.
Avukat görevlendirme
Kaza ülkesinde bulunan yetkili bir Avukat bunun için trafik hak koruma sigortası var ise
görevlendirilmelidir. Ölüm ve yaralanmalı kazalarda genelde farklı manevi tazminat talepleri
kazanın yapıldığı ülkede bir Avukata danışmak önerilir..
Dikkat: Yurt dışı motorlu araç sigortalarında avukatlık ücretleri genelde hiç yada sadece
kısmen üstlenilmektedir. .
Zarar belgeleri
Düzenleme için ön şart zarar miktarında tatmin edici kanıtlardır. Bazı ülkelerdeki karşı taraf
sigortalara aracın görülmesi sağlanmalıdır.Küçük hasarlarda aracın hasarlı haldeki resmi
yeterlidir. Maliyet önerisi çoğu zaman yeterli değildir; en azından karşı taraf zorunlu motorlu
araç sigortasındaki maliyet önerisinde belirtilen katma değer vergisi zarar tazmin bedelinden
düşülür.
Yüksek hasarlarda veya aracın hurda hasarlarında genelde bilir kişi raporu gerekmektedir
(ancak katma değer vergisi ve bilirkişi raporları kaza yapılan ülkenin hukukuna göre
karşılanmaz) Tecrübeler doğrultusunda makbuz verilen faturalar iyi çekilmiş hasar
fotoğrafları ile en iyi kanıtı teşkil eder. Uzun düzenleme süreleri nedeni ile zarar gören zararın
hızlı bir biçimde ortadan kaldırılmasına etki etmek ister ise onarım masraflarını genelde
önceden karşılamalıdır.
Talep etme
Avukat tarafından temsil edilme durumu söz konusu olmadığında – mümkün olduğunda talep
edilecek ülke dilinde- bit talep yazısı kaza eskizi ile birlikte hazırlanmalıdır. Zarar belgeleri
gerektiğinde resimler iadeli/ taahhütlü olarak kazaya karışan karşı tarafın sigortasının yurt
dışlındaki hasar birimine gönderilmelidir. Tecrübeler doğrultusunda karşı taraf sigortasından
herhangi bir reaksiyon almak en azından birkaç hafta sürer. Bazı ülkelerde sigortalara iki
aya kadar cevaplandırma süresi tanınır.
Ful kasko sigortası
Mevcut olan bir ful kasko sigortasına kazaya karışan tarafın zorunlu kaza sigortası kapsamı
yeterli olmadığında müracaat edilmelidir. (Örneğin Türkiye’deki kazalarda) aynı şekilde çok
yüksek maddi hasar veya kusurun kimde olduğu tartışmalı olduğu hallerde yahut çok üzün
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düzenleme süreleri beklendiğinde buna müracaat edilmelidir. Kazaya karışanın zorunlu kaza
sigortasından geri sınıflandırma hasarının ödenmesi en azından mümkün değildir.
Kaza kusuruna (iştirak) etme halinde uygulama
Kazaya karışan taraf zarar neden olmuş ise yahut onun iştirak yükümlülüğü söz konusu
olduğunda, kaza yapan yabancı karşı taraf yahut onun sigortası kaza yapılan ülkedeki Yeşil
kart bürosuna müracaat eder. Mali ve hukuki duruma göre bu zarar düzenlemesini zarar
verenin zorunlu kaza sigortası bu konuda etki almadan Yabancı kazaya karışanın zararı
düzenlendiğinde Yeşil Kart bürosu zorunlu kaza sigortasından rücu eder. Bunun sonucunda
kazaya karışan Almanın zarar serbestlik indiriminde geriye sınıflandırma yapılır.
Bu gibi durumlarda kazaya karışan Almanın kendi zorunlu araç sigortasına bunu bildirme
yükümlülüğü bulunur. Eğer sadece kısmi yükümlülük söz konusu olur ise yurt dışında kendi
zarar tazmin talebinin yürürlüğe konulması ile mali ve hukuki durumunu gösterme şekli
dikkate alınmalı ve bu şekilde kendi aleyhine olası hatalı zarar düzenlemelerinin olma ihtimali
önlenmelidir.
Kaynak: ADAC
Sürücünün kaçması- Trafik mağdurunun korunması
Sürücünün kaçma konusu özel bir durumdur. Kazada kusurlu bulunan sürücü kaza
mahallinden kaçar ise ve bunun sonucunda da araç tespit edilemez ise, zarar gören
meydana gelen yaralanmalardan dolayı trafik mağdurunun korunması yasası gereğince
tazminata hak kazanır.
Kusurlu sürücü kazaya çalıntı bir araç ile veya izin verilmeyen kaçak kullanım sonucunda
sebep olmuş ise veya araç hiç sigortalı değil ise aynı şekildedir.Bu gibi durumlarda zarar
görende mali hasar var ise – kendi bedeli düşüldükten sonra 220- Euro karşılanır.
Motorlu aracın bildirilmesi/ kaydını silinmesi

Motorlu aracı kaydettirirken ve/ veya sildirirken aşağıda belirtilen belgelere ihtiyaç
duyulur.
Sildirilme genel olarak:
•
•
•
•

Ruhsat
Tip belgesi
Plakaları ( yedek bir araç bildirimi yapılmayacak ise)
Vekaletname ( kendiniz resmi makama gidecekseniz gerekli değil)

Özel müracaat:
•
•
•

Tip belgesi veya münferit izin
Leasing (kiralama) araçlarda kullanım izini beyanı
Tasdikli satış sözleşmesi (satıcının imzası muhakkak tasdik edilmiş olmalıdır)
veya kaydedilen alıcı ile tip belgesi
•
Orijinal kayıt belgesi
•
Orijinal resimli kimlik
•
Araç bir yıldan daha yaşlı ise kontrol bilir kişi raporu (plaketler için)
•
Vekaletname ( kendiniz resmi makama gidecekseniz gerekli değil)
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Bir motorlu aracın işletme için kaydedilmesi
•
•
•
•
•
•

Tip belgesi veya münferit izin
Leasing (kiralama) araçlarda kullanım izini beyanı
Tasdikli satış sözleşmesi (satıcının imzası muhakkak tasdik edilmiş olmalıdır) veya
kaydedilen alıcı ile tip belgesi
Meslek ruhsat belgesi
Araç bir yıldan daha yaşlı ise kontrol bilir kişi raporu (plaketler için)
Vekaletname ( kendiniz resmi makama gidecekseniz gerekli değil)

Kaynak: Fides
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Modülün öğrenim hedefleri
Öğrenim hedefleri şu şekildedir:
-

Motorlu araç sigortalarının gelişim ve yapısı hakkında bilgi
Motorlu araç sigorta şekiller hakkında bilgi
Hasar durumlarında işlemler hakkında bilgi
AB içerisinde ve dışında motorlu araç sigortalarının geçerliği hakkında bilgi
Motorlu araç sigorta konu alanına ilişkin Almanca – Türkçe kelime haznesi

Bu modülün öğrenim hedefleri Almanya ve Avusturya da mevcut olan çerçeve
müfredatı ve motorlu araç sigorta anlaşmalarında bulunan bilgiler ile örtüşmektedir.
Bu modülde yeni olan Türkiye’de bulunan düzenlemelerin ilave edilmesidir. Buradaki
öğrenim hedefi, Motorlu araç sigortalarının ana esasının özel şahısların yaşam
alanını göstermesi ve bunun ötesinde geniş bir danışmanlık ihtiyacı göstermesidir.
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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
1-2

Öğrenim içeriği

Materyal

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
41-60

Almanca ve Türkçe dillerinde soru
ve cevaplar
Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

61-75

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

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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-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma
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Eğitim veren için öğretim materyali
Motorlu araç satış sözleşmesinin sunulması
(Özel şahıslar arasında- sözleşme ilişkisi tüketici koruma kanunu esaslarına tabi
değildir.
Bay/Bayan
_____________________________ Mesleği __________________________
İkamet adresi ______________________________________________________________
Bay /Bayan __________________
Mesleği __________________________
İkamet adresi ______________________________________________________________
Motorlu araç markası ___________________________ Tip ___________________________
Şasi No.: ________________________ Motor-No.: _____________________
Km- göstergesi: ___________ ilk trafiğe çıkışı: ___________ Önceki sahiplerinin
sayısı: _____
Aşağıda belirtilen aksesuarları ile birlikte : ___________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ kararlaştırılan satış bedeli olan __________________€
yazı ile
__________________________________________________________ Euro’ya satar
Satış bedelinin doğrulanması:
Kararlaştırılan satış bedeli araç tesliminde ödenir.
Satın alan araç tesliminde
Satış bedelinden
_______________________€ öder ve kalan bedel olan
_______________________€ yu şu şekilde ödemeyi taahhüt eder:
__________________________________________________________________________
Devretme:
Araç (aksesuarları ile birlikte) ______________________ tarihinde satın alana Tip
belgesi ile birlikte (münferit ruhsat) ve __________________ Motorlu araç
anahtarları ile teslim edilir.
Satan alıcının satın alma kontrolü yaptırdığını ve aracın trafik ve kullanım
emniyetine etki edecek belirlenen olası kusurları gerektiği gibi düzelttireceğini
kabul eder.
Satıcı aracı teslim etmeden önce kendi nam ve hesabına aşağıda belirtilen
onarımları yaptırmayı taahhüt eder:
__________________________________________________________________________
Satın alan açıkça satıcı tarafından verilecek teminatlardan vazgeçtiğini beyan
eder.
Aracın önceden hasarlı olmadığı garanti edilir [ ] Evet / [ ] Hayır
Satan bu tarihe kadar olan bütün vergi ve sigorta bedellerinin ödendiğini beyan
eder.
Motorlu araç _____________________ da polis kaydı ile
____________________________ [ ] zorunlu trafik sigortası
sigortalıdır

/ [ ] Kasko ile

Satın alan, satıcıya satışa konu olan aracın teslim esnasında trafik ve kullanım
emniyeti olduğunu, kendi mülkiyeti altında bulunduğunu ve araç belgelerinin, motor
ve şasi numaralarının doğru olduğunu ve araç anahtarlarının verildiğini beyan eder.
________________________________,
________________________________
Satanın imzası

Tarih ________________________________
________________________________
Alanın imzası

(mahkeme veya noter tasdikli)
[ ] ilgili olanı işaretleyiniz
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Motorlu araç vekaletinin verilmesi

VEKALETNAME

İşbu belge ile ben bay / bayan ____________________________________’a
İlgili Trafik dairesinde benim motorlu aracımın kaydının yapılması/
kaydının sildirilmesini yapması, bunun için gerekli olan imzaları vekaletim
ile atması yazıları alması ve plakaları alması için vekalet veririm
Vekalet veren: __________________________________________________________
Doğum tarihi:

___________________ Meslek: _______________________________

__________________________
Tarih

________________________________
İmza

Kaynak : Fides
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Testler / Değerlendirmeler
Bu belgeler motorlu araç sigorta konularındaki kural esaslarını sormak amacı ile
eğitim alanlara verilebilir.
1. Motorlu araç sigortası kapsamında kısmi ve ful kasko sigortası arasındaki
farklar nelerdir ??

2. “Kendi hissesi veya prim ödeme miktarı“ ne anlama gelir?

3. Hangi sigortalar motorlu araç sigortası olarak sayılır?

4. ( Bonus/Malus) İkramiye ek prim Sistemi nedir?

5. „Yeşil kart“ nedir?
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Çözümler :
1. Kasko sigortası sigortalının aracındaki hasarlara karşı yapılan bir sigortadır. Bu bozulma,
hasar veya aracın kaybını karşılar. Motorlu araç kasko sigortasına özellikle araca acilen
bağımlı olan ancak hasar durumunda aracın yerine hemen birini alamayacak kişiler içindir.
Ful kasko sigortası kısmi kasko sigortasına ilaveten kimin kusuru olduğuna bakılmaksızın
veya yabancıların kötü niyeti ile oluşan hasara bakılmaksızın karşılar.
2. Prim payı- kendi payı- yüzde dilimi veya sabit bedel müşteri tarafından karşılanması
gereken bedeldir.

- motorlu araç zorunlu kaza sigortası
- motorlu araç kasko sigortası
- motorlu araç yoldu – kaza sigortası

4. Sigortaların çoğu primleri hasar gidişatına göre hesaplarlar („Bonus-Malusikramiye ek prim sistemi“). Her sigorta müşterileri için kendi Bonus-Malus- ikramiye
ek prim sistemini sunabilir veya başka örneğin kaydedilen kilometre ile tespit edilen
prim sistemini uygulayabilir.

5. Uluslar arası sigorta kartı “ Yeşil kart” sigortalıya yurt dışında mevcut bulunan
zorunlu motorlu araç kaza sigortası kanıtı olarak geçerlidir. Yurt dışına yapılan
seyahatlerde sigorta kanıtı olarak her zaman yanınızda bulundurulmalıdır. Yeşil kart
sistemi veya resmi olarak “kara taşımacılığı uluslar arası sigorta kartı “ 1949 tarihli
“Londra Antlaşması” ile hayata geçirilmiştir.
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Module özgü spezifik kelimeler
KFZ-Versicherung
Vollkaskoversicherung
Teilkaskoversicherung
Insassenversicherung
Unfallbericht
Schadensmeldung
Polizeibericht
Unfallaufnahme
Personenschaden
Selbstschuldnerisch
Schuld
Unfallverursacher
Haftungsausschluss
Höherstufung
Einmalzahlung
Ratenzahlung
Nutznießer
Begünstigte
Bonus/Malus-System

= Motorlu araç sigortası
= Ful kasko sigortaso
= Kısmi kasko sigortası
= Yolcu sigortası
= Kaza raporu
= Hasar bildirimi
= Polis raporu
= Kaza raporu
= Yaralanma ve ölümlü kaza
= Kendi kusuru ile
= Kusur
= Kazaya neden olan
= Sorumluluk kararı
= Artırma (terfi)
= Tek ödeme
= Taksitli ödeme
= Yararlanan
= Lehdar
= İkramiye ek prim sistemi

Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül motorlu araç sigortası

24

Literatür ve Kaynak
ADAC
ÖAMTC
FIDES
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