
Gothaer de her durum için bir çözüm
 mevcuttur.

Yeni bir Laptop çok muazzam bir şey, bilhassa insan bunu
her yere birlikte götürebilmekte olduğu için. Ama insan
 caddede birisi tarafından çarpılı ise ve Laptop yere düşerse
ne olacak? Zarara neden olan şahıs zararı karşılayamayacak
durumda ise, meydana gelen zararı kim karşılayacak?
Sakarlıklar herkese oluyor ve bunlar insanın
 düşünemeyeceğinden kadar çabuk meydana geliyor. Bu
durumların  meydana gelmesi için ekseri kısa bir dikkatsizlik
yeterli olmakta ve meydana gelen hasarın çapı da bir hali
büyük olmakta.

Şimdi bütün dertlerinizi unutun: Çünkü Gothaer Şahsi
Sorumluluk SigortasıTop hasar gören siz olduğunuz ve
hasara neden olan şahsın ödeyemeyeceği durumlarda da
ödeme yapmaktadır (talep karşılama kaybı kapsamı).

Gothaer ayrıca haklı olan zarar ziyan taleplerinde sizin 
için ödeme yapmakta ve sizi bir hasara neden olmanız
 durumlarında haksız taleplerden korumaktadır.

Biz size iki değişik çözüm konsepti sunuyoruz:

Gothaer Şahsi Sorumluluk Sigortası:
Düşük bir aidat ile güvenilir koruma.
Gothaer Şahsi Sorumluluk Sigortası ile atraktif bir fiyat-
 hizmet-ilişkisi doğrultusunda güvenilir bir sorumluluk
 sigortanız bulunmaktadır. Hangi yaşam durumunda
 bulunmanız hiç önemli değildir. 10 Milyon Euro ya kadar
olan zarar ziyan talepleri için güvenlik altında
 bulunmaktasınız.

Gothaer Şahsi SorumlulukTop:
Top-Ödemeler ile geniş kapsamlı-Koruma.
Gothaer Şahsi SorumlulukTop Sigortası, hiç bir taviz
 vermeden geniş kapsamlı bir sigorta koruması arzu eden
herkes için doğru bir karardır. 
• Hasara neden olanın ödeyememe durumunda talep kaybı

ödemeleri
• Ödeme kapsamını 20 Milyon Euro ya kadar yükseltmek

mümkündür
• Yardımseverlik hasarları 20.000 Euro ya kadar  birlikte

sigortalıdır.

Gothaer Şahsi SorumlulukTop Sigortası için PlusKapsam
• Motorlu araçların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında

meydana gelen hasarlar 2.500 Euro ya kadar
• Mesleki çalışmanız esnasında işveren, iş arkadaşlarınız

veya üçüncü şahıslar tarafından size yöneltilen 
2.500 Euro ya kadar olan talepler.

Gothaer Ekstra-Servisi:

Biz sizin için günde 24 saat, senede 365 gün buradayız, bir
durumun meydana gelmesi halinde gerekli olan en çabuk ve
problemsiz bir yardım ile. Sizlere Gothaer Ekstra-Servisi
 hakkında www.gothaer.de adresi altında bilgi veriyoruz. 

Dertlerinize iki defa hoşça 
kal deyin:
Gothaer Şahsi Sorumluluk
Sigortası ile.
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Şahsi Sorumluluk Sigortanıza ilave.

İhtiyaç durumunda korumanızı bir Ev- ve Emlak Sahibi Şahsi
Sorumluluk Sigortası veya bir Hayvan Sahibi Sorumluluk
 Sigortası ile genişletebilirsiniz. Gothaer danışmanınıza sorun.
Danışmanınız sizin için doğru olan çözümü bulacaktır.

Biz bunu yapiyoruz.
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Gothaer Kaza Sigortası: Ödeme örneklerine genel bakış

Gothaer
Şahsi Sorumluluk

Gothaer
Şahsi SorumlulukTop PlusKapsam*

Götürü sorumluluk miktarı
(Şahıslar, maddi- ve servet hasarları)

5 veya 10 Milyon
EUR ya kadar

10 veya 20 Milyon 
EUR ya kadar

10 veya 20 Milyon 
EUR ya kadar

Örnek olarak şu şahsılar sigortalıdır

Rüştünü elde edinceye kadar çocuklar, okul eğitimi ve ilk
 meslek eğitimi içersinde bulunan rüştünü elde etmiş çocuklar,
engelli rüştünü elde etmiş olan çocuklar**

● ● ●

Sigorta yaptıran şahsın aynı evde yaşayan ebeveynleri, eşi veya
yaşam partneri ● ● ●

Aile birliğine geçici olarak entegre edilmiş şahıslar (Örneğin
değiştirme ile eve alınan öğrenciler, bakımı alınmış olan rüştünü
elde etmemiş torunlar).

● ● ●

Şimdi kendinizi Gothaer Çözümleri
 hakkında Danışmanızdan bilgilendirin

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allee 1 · 50969 Köln
Telefon 0221 308-00 · Telefaks 0221 308-103
www.gothaer.de

Belirtilmiş olan bütün ödemeler için şu nokta geçerlidir:
Tam kapsamlı ödemeler, size arzu ettiğiniz takdirde gönderebileceğimiz bizim Ticari Genel Şartlarımıza bağımlıdır. 
Kullanım tertibatı: AHB/BBR 2000 - Durum 07/2010

Sigortalanmış olan rizikolar/Ödemeler e örnekler

Haksız taleplere kaşı koyma ● ● ●

Serbest zaman sporları, Örneğin futbol, golf, el topu gibi
 kulüplerde yapılanlarda dahil olarak özel yarışmalar ● ● ●

Bisiklet kullanma, sigorta mecburiyeti olmayan pedallı araçlar
da dahil ● ● ●

Çocukların ve sigortalı olan diğer şahsıların suç işleme
 yeteneksizliği ** 5.000 EUR ya kadar 20.000 EUR ya kadar 50.000 EUR ya kadar

Dış ülkede geçici ikametler Avrupa da sınırsız,
Dünya çapında 3 sene

Avrupa da sınırsız, 
Dünya çapında 5 sene

Avrupa da sınırsız, 
Dünya çapında 5 sene

Örneğin lavabo, banyo küveti gibi taşınmaz kiralık eşyalarda
maddi hasar ● ● ●

Otel, tatil evi gibi yerlerde örneğin ev eşyası gibi kiralık
 eşyalarda maddi hasar 5.000 EUR ya kadar 20.000 EUR ya kadar ●

Örneğin ev taşıma esnasında meydana gelen misafirperverlik
hasarları 5.000 EUR ya kadar 20.000 EUR ya kadar ●

Hasara neden olan şahsın hasarı karşılayamama durumunda
talep kaybı telafisi – 1.000 EUR

En düşük hasar miktarı
●

En düşük hasar miktarı yoktur

Motorlu araçlarda yükleme ve boşaltma hasarları – – 2.500 EUR ya kadar

Özel amaçlar için kiralanmış, ödünç alınmış olan başkasına ait
taşınabilir eşyalarda hasar veya kayıp – 20.000 EUR ya kadar 50.000 EUR ya kadar

Başkasına ait olan özel anahtar 25.000 EUR ya kadar 50.000 EUR ya kadar 50.000 EUR ya kadar

İşyeri anahtarı – 50.000 EUR ya kadar 50.000 EUR ya kadar

İnternet kullanımı ● ● ●

Mesleki çalışma esnasında: Başkasına, üçüncü şahıslara  
verilen hasarlar ve işverene, iş arkadaşlarına verilen maddi hasar – – 2.500 EUR ya kadar

Fahri çalışma/Kendi rızası ile çalışma ● ● ●

Bebek bakıcısı veya bakıcı olarak para karşılığında veya 
ücretsiz yapılan çalışma ● ● ●

Serbest meslek, yan faaliyetler de senelik ciro miktarı 6.000 EUR ya kadar 12.000 EUR ya kadar 12.000 EUR ya kadar

İnşaat yapma, maliyet miktarı 50.000 EUR ya kadar 100.000 EUR ya kadar 150.000 EUR ya kadar

Kendinizi oturduğu bir veya iki ailelik bir evde biz ısıtma yağı
tankının çalıştırılması – ● ●

Evde tutulan örümcek yılan gibi ufak vahşi hayvanlar – ● ●

Sigorta miktarına kadar sigortalıdır ●, sigortalı değil –
* Gothaer Şahsi SorumlulukTop Sigortasına ödeme genişletme
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