
• Bir kazadan sonra evinizde yapılması gereken bütün işlerde
destek sağlanmakta:
– Çamaşır yıkama, alışveriş ten şoförlüğe kadar bütün işlerde
– 6 aya kadar masrafları biz karşılıyoruz

• İlave tedavi uygulamaları için maddi destek.

Gothaer Tamamlama Koruması CuraPlus-
Gayet rahat bir şekilde sağlığa kavuşma.

• Yatılı hastane tedavisinde Top-Sigorta Koruması
• Baştabip tarafından bakım

• Tek- veya çift yataklı oda

• Sağlık kontrolü yok.

Gothaer MediClinc U - Bir kazadan sonra özel hasta.
Gothaer Hastalık Sigortasının harika ilave ürünü.

Hiç kimse kaza konusu ile severek meşgul olmamaktadır.
Ve fakat buna rağmen insan kendisini en iyi şekilde nasıl
güvenlik altına alabilir sorusu mevcuttur. Eğer bu durum
meydana gelirse ne olacak? Kendisin suçlu olması bile
gerekmeyen ufak bir dikkatsizlik ve neticeleri ekseri çok
ağır olmakta.

Kanuni kaza sigortası yeterli gelmemektedir, çünkü bu kaza
sigortası sadece işyerinde ve direkt olarak işe giderken
yolda olacak kazaları karşılamaktadır

Şimdi bütün dertlerinizi unutun: Gothaer kaza sigortası 
ile aralıksız olarak önemli ilave hizmetler ve maddi derhal
 yardım ile bir kazanın maddi neticelerinden geniş çapta
 korunmaktasınız

Size iki değişik çözüm konsepti sunmaktayız:

Gothaer Kaza:
İyi fiyata iyi bir koruma.
Gothaer kaza Sigortası sizin esnek bir şekilde
 kullanabileceğiniz, bir maluliyet durumunda örneğin gelir
zararlarını düşürmek veya bir araç,  ev, ikametgâh satın
alma gibi gerekli yatırımlar için kullanabileceğiniz
 ortalamanın  üzerinde ödemeler yapmaktadır.

Gothaer KazaTop:
Bir kaza korumasında yükseklere çıkmak isteyen herkes
için.
Gothaer KazaTop ile daha yüksek talepleri olan bir koruma
mevcuttur.
• Çok sık meydana gelen enfeksiyon hastalıklarına karşı

koruma
• Akli dengenin kayıp olması, felç veya kalp krizi neticesinde

meydana gelen kazaların etkilerinden korunma
• Doktor tarafından verilmiş olan ilaçların kullanılması

 neticesinde meydana gelen kaza neticelerinden korunma

Bir kazanın maddi neticelerinden kendinizi
isteğinize göre koruyun.

Dertlerinizi unutun:
Gothaer Kaza Sigortası ile.

Biz bunu yapiyoruz.
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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. 

Gothaer KazaTop sigortasına PlusKapsam:
Bütün ekstralar ile birlikte saplığa kavuşma.
PlusKapsam en yüksek seviyede madde kaza korumasıdır.
Bu sigorta kapsamlı incelemeler neticesinde kaza olarak
kabul edilmeyen kazaları dahi kabul etmektedir, örneğin
eğer siz
• Duş esnasında kayar ve omzunuzu incitirseniz
• Tenis oynama esnasında ayağınız burkulup, bir sinir

 kopması meydana gelir ise.

Ve siz bir kaza neticesinde ağır derecede yaralanır iseniz,
biz sizi maddi bir derhal yardım ile destekliyoruz, örneğin
pahalı olan özel tedaviler için.
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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

Gothaer Kaza Sigortası: Ödeme örneklerine genel bakış

Ödemeler Gothaer 
Kaza

Gothaer 
KazaTop PlusKapsam*

Esnek maluliyet miktarı ❍ ❍ ❍

Rehabilitasyon parası ❍
1. den 100. güne kadar % 100

❍
1. den 500. güne kadar % 100

❍
1. den 500. güne kadar % 100

Hastane için günlük para ❍ ❍ ❍

Günlük para ❍ ❍ ❍

Ölüm ödemesi ❍ ❍ ❍

Kaza emeklilik maaşı ❍ ❍ ❍

İkametgâhın veya aracın engellilik durumundan dolayı şeklinin
değiştirilmesi – ● ●

Ev işlerinde yardım – Günlük 50 EUR
(Maksimum 1.000 EUR)

Günlük 50 EUR
(Maksimum 2.500 EUR)

Kurtarma masrafları 10.000 EUR ya kadar 20.000 EUR ya kadar 30.000 EUR ya kadar

Kozmetik ameliyatlar 10.000 EUR ya kadar 20.000 EUR ya kadar 30.000 EUR ya kadar

Sara/Kramp krizlerinden dolayı akli denge kaybı – ● ●

İlaçlardan dolayı akli denge kaybı – ● ●

Felç ve kalp krizinden dolayı akli denge kaybı – ● ●

Yüksek güç kullanımı (Karın ve alt vücut bölgesindeki kırıklar hariç) ● ● ●

Boğulma, suda boğulma, donma ● ● ●

Az bir yaralanmadan dolayı enfeksiyon ● ● ●

Enfeksiyon hastalıkları – ● ●

Haşere sokması/hayvan ısırması ● ● ●

Ağır yaralanmalarda avans 20 % 20 % 30 %

Kaza neticesinde ortaya çıkan diş kayıpları için ● ● ●

Besin maddelerini karıştırmadan dolayı meydana gelen zehirlenmeler – ● ●

Kendi hareketleriniz – – ●

Reha-Asistanı – – ●

Sigorta miktarına kadar sigortalanabilir ●, Sigortalanabilir ❍, sigortalı değil –

* Gothaer KazaTop sigortasına ödeme genişletme

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

Eğer sigortalanmış ise

Ayakta yapılan ameliyatlar için hastane parası Üç gün için Üç gün için Üç gün için

Alçı parası – Üç gün için Üç gün için

Dış ülkede çift hastane parası – ● ●

Örneğin fonksiyon kaybı veya fonksiyonun tamamen 
yitirilmesi durumlarında maluliyet ödemeleri

Bir kolun kaybı 70 % 75 % 80 %

Bir başparmak kaybı 25 % 25 % 30 %

Bir işaret parmağı kaybı 16 % 16 % 20 %

Bir bacağın diz altına kadar kaybı 55 % 60 % 60 %

Bir ayağın kaybı 50 % 50 % 50 %

Bir gözün görme kabiliyetinin tamamen kaybı 55 % 60 % 60 %

Bir kulağın duyma kaybı 35 % 40 % 40 %

Ses kaybı 40 % 80 % 100 %
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