Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI
1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir?
Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar, özel şartlar, istisnalar
doğrultusunda ve sigorta süresi içinde yapılan Erasmus Seyahat Vize Sağlık Sigortası
ürünüdür.

2) Coğrafi Kapsamı:
İş bu poliçe Schengen ülkelerinde geçerlidir. İş bu poliçede T.C sınırları (yurtiçi seyahat)
teminat haricidir. İşbu poliçe teminatının limiti her bir kişinin teminatını göstermektedir.
Birleşmiş Milletler Yaptırım Klozu çerçevesinde Irak, Suriye Afganistan, İran ve Gazze Şeridi’ne
yapılan seyahatler işbu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3) Poliçe Süresi:
İş bu poliçe vadesi üç ay ile bir yıl süreli olmak üzere, sigortalı tarafından belirtilen sigorta
süresi ile sınırlıdır. Teminat süresi poliçede belirtilen vade başlangıç tarihinde sigortalının
yurtdışı seyahati için seyahat vasıtasına bindiği andan itibaren başlar, en geç poliçede
belirtilen gün sayısının bitimine kadar ve her halükarda Türkiye`ye giriş yapmak üzere
gümrüklü sahadan geçtiği ana kadar geçen süre içerisinde geçerlidir.

4) Özel Notlar:








30 yaş üzeri kişiler için teminat verilmemektedir.
Vefat/Sürekli Sakatlık teminatı Ferdi Kaza Genel şartları çerçevesinde geçerlidir.
Asistans konusu hizmetlerinden faydalanmak için24 saat boyunca 0212 370 29 65 nolu
telefondan acil yardım merkezini arayabilirsiniz.
Sigortalı acil durumlarda herhangi bir yere başvurmadan önce yukarıdaki belirtilen
telefon numarasından acil servis merkezini arayarak; adını, soyadını, poliçe numarasını,
kısa bir şekilde sağlık sorununun ve nasıl bir yardım isteyeceğini bildirir.
Sigortadan yararlanacak kişinin poliçe düzenlendiği anda Türkiye’de bulunması
gerekmektedir.
Terör olayları kaynaklı hasarlar kapsam dahilinde değildir.

5) Teminatlar Nelerdir?


Schengen Ülkeleri için Teminatlar:
a) Yaralanma ve Ani Hastalık Yurt Dışı Tıbbi Tedavi (30.000 Euro)
b) Yaralanma Hastalık Taburcu Durumunda Sigortalının Nakli Tıbbi Tedavi
teminatına dahildir.
c) Vefat eden Sigortalının Nakli Tıbbi Tedavi teminatına dahildir.
d) Acil Mesajların İletilmesi (Organizasyon - Sınırsız)
e) Genel Bilgi Servisi (Organizasyon - Sınırsız)

f) Kişisel Sorumluluk (4.000 EUR-150 EUR Muafiyet)
g) Acil diş tedavisi (Diş başına 100 EUR, poliçe süresince toplam 500 EUR)



Tıbbi Tedavi Teminatı:

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April;
hastane, ameliyat ve tedavi masraflarını, poliçede belirtilen limitler dahilinde Doğa Sigorta
namına ödeyecektir. Hastanın stabil duruma gelmesinde kullanılan ilaçlar teminat dahilinde
olup, taburcu olduktan sonra reçete ile alınacak ilaç masrafları teminat dahilinde değildir.
Daha önceden var olan ve kronik hastalıklar kapsam dışıdır.



Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati:

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, April
Türkiye Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve April Türkiye’nin doktoru tarafından en
uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi
merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri
karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi
merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır.
Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak April Türkiye’nin doktoru karar verebilir. Hava ambulansı
hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır. Sigortalı’nın bu poliçe
kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezdeyatarak
operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate
devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah’a dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için
kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına April Türkiye’nin doktoru tarafından karar
verilirse, April, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en
uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri
karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor
gerekmektedir.



Sigortalının Cenazesinin Nakli:

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı
halinde April Türkiye; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine
naklini organize edecektir. CENAZE TÖRENİ VE DEFİN MASRAFLARI KAPSAM DIŞINDADIR.



Kişisel Sorumluluk:

Sigortalı Kişinin seyahati esnasında yasal olarak aşağıdaki hasarları ödeme sorumluluğu
oluştuğu takdirde, Sigortacı Teminat Tablosunda belirtilen tutar dahilinde ödeme yapacaktır
(yasal masraflar ve harcamalara özel):
Kaza sonucu maddi mülkün kaybolması veya hasarı;
Sigortacı doğrudan veya dolaylı olarak bir kaynaktan veya orijinal nedenden oluşacak olay
dizileri veya her bir olay için bu gibi hasarlarda Sigortalı Kişiye ödeme yapacaktır. Tazminat
tutarına 150 Euro muafiyet bedeli uygulanacaktır.
Bu Sigorta Sözleşmesi zorunlu sigorta, geçerli bir izin veya geçerli bir lisans sahibi olmayı
gerektiren sporların yapılması sonucu oluşan hasar veya kazaların hiçbir durumunda kişisel
sorumluluk ödemesini kapsamaz (motorlu araç kullanımı dahil). Ayrıca Sigortalı Kişiyle ilgili

birisinin, seyahat refakatçisinin veya Sigortalı Kişi ile bir iş, servis veya çıraklık sözleşmesi
altında çalışan kişinin, fiziksel yaralanma, hastalık veya rahatsızlığın bu kişilerin Sigortalı
Kişiyle olan çalışma sürecinde oluşması durumunda, fiziksel yaralanma, hastalık veya
rahatsızlık masraflarını karşılamaz (hukuki sorumluluk). Maddi eşyaların ücretsiz kiralanması
kişisel sorumluluğu teminat altında değildir. Bu sözleşme ile sunulan kişisel sorumluluk,
profesyonel eğlence kurumları veya spor kiralama ve satış mağazalarının profesyonel
sorumluluğunu ve maddi kişisel sorumluluğunu teminat altına almaz.



Acil Diş Tedavisi Teminatı:

Acil diş bakımı gerektirecek şekilde bir ya da daha fazla doğal dişte, herhangi bir ön uyarıda
bulunmadan ani şiddetli bir ağrı meydana geldiğinde, sigortacı fiilen yapılan tıbbi bakım
giderlerini mutad ve makul bir şekilde ödeyecektir. Diş bakım tazminatı, en fazla 500 EUR ile
sınırlı olmak üzere diş başına azami 100 EUR olmak üzere diş doldurma, cerrahi müdahale,
hizmet ya da ilaç karşılığı ödenecektir.

6) Özel Şartlar ve İstisnalar:
a. Doğa Sigorta, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu
olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında
yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe
döneminin sona ermesine ya da Yurtdışı Seyahat Sigortaları için Sigortalı ’nın Daimi
İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar sürdürülecektir ve yapılan giderler
maksimum teminat tutarını aşmayacaktır. Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden
sonra hastanede tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam
eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez.
b. April Türkiye’nin dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek
vakalarda hiçbir şekilde hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır. April Türkiye’nin bu
maddeye aykırı hareketle hizmet vermesi halinde Doğa Sigorta’nın herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır.
 Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi
veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya
dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü
maddi/bedeni zarar,
 Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi
olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
 Terörizm, isyan ve ayaklanmalar,
 Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon
hastalıkları ve komplikasyonları,
 Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren
bagajlar,
 Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,

 Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden
kaynaklanan hastalıklar),
 Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların
komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile
kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış
olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya
çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları
kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
 Akut olmayan diş tedavileri,
 Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri
(masaj, homeopati, akupunktur v.b)
 Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara
bağlı gelişen rahatsızlıklar,
 Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren
hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli
yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması
halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
 Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme
materyalleri, gözlükler, suni organlar,
 Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor
sağlanması,
 Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
 Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya
ülkesine geri dönme,
 Akıl hastalıkları, Psikolojik hastalıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma,
bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
 Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya
olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra
tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV
enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın
hastalıklar)
 Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya
motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları,
umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla
uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden
olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava
balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu
bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.

 Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere ve hazırlama veya eğitim testlerine
katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar,
 Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara
veya turnuvalara katılma,
 Kayak sonucu oluşan yaralanmalar neticesinde her türlü tedavi giderleri,
 Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir
yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motosiklet kullanımı,
 Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar,
bahisler,
 Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
 Bir aracın sigortalı tarafından sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sigortalı
tarafından sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda
Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
 30 yaş üzerindeki kişiler.
c. Yurtdışı Seyahat Sigortaları kapsamında Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile
tıbbi nakil.
d. Doğa Sigorta, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
 April Türkiye yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş
her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (April Türkiye’nin onayını alabilmek
amacıyla April Türkiye’ye ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın
acil tıbbi merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalı'nın mümkün olan en kısa
sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve
durumunu April Türkiye’ye bildirmesi gerekmektedir. Sigortalı olayı gösteren
orjinal belge ve makbuzları April Türkiye’ye ibraz etmekle yükümlüdür.
Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde,
acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)
 Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Yurtdışı Seyahat
Sigortasında geçerli olmak üzere Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi'ne döndükten
sonra oluşan masraflar.
 Türkiye’de herhangi bir yardım hizmeti.
 Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
e.

Hasar Anında Yapılacaklar:
Acil bir durumda herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce Sigortalı, 24 saat
boyunca, kendisine Sigorta Şirketi tarafından verilmiş olan 0212 370 29 65 telefonu
arayarak;
 Adını ve soyadını, seyahat poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini, Kendisine
ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını, Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın
türünü bildirir.
 Sigortalı ve/veya herhangi bir yakını ve/veya tedavi eden birimler poliçe
geçerliliği için öncellikle Sigorta Şirketi’ni aramak ve masraflarını kendi
karşılayacağı tüm bedeller ile ilgili olarak Sigorta Şirketi’nin ön onayını almak
zorundadır. Sigorta Şirketi, sigortalı için poliçe kapsamında yapılması gereken

tüm organizasyonu yapacak ve masrafını da karşılayacaktır. Acil tıbbi nedenlerle
veya mücbir sebep hallerinde Sigorta Şirketi’nden ön onay alınmamış ise Sigortalı
ve/ veya yakını kendisine acil yardım hizmeti sağlayabilecek en yakın sağlık
merkezine gidebilir. Bu durumda, Sigortalı’nın ayakta ve yatarak tedavilerde
mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 7 gün içinde aldığı hizmetler
ile ilgili bilgi ve durumunu Doğa Sigorta’ya bildirmesi gerekmektedir.
 Sigorta Şirketi’ne elden ulaşan sağlık harcamalarının incelenebilmesi için, sigortalı
Sigorta Şirketi’ne gerekli olan tüm belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal
tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.) sağlamak ve formaliteleri yerine
getirmekle yükümlüdür.

7) Fiyatlandırma:
Schengen ülkeleri geçerli olmak üzere:
 İlk üç ay 40 EURO*,
 Üç ay ile Altı ay arası 50 EURO*,
 Altı ay ile Bir yıl arası 70 EURO*.
*Verilen fiyatlar sigortalının verdiği bilgiler doğrultusunda değişebilmektedir. Sigorta şirketi,
verilen primleri değiştirmekte her zaman serbesttir.
Döviz Notu:
- İşbu poliçe, döviz karşılığı TL. olarak teminata alınacak olup, bir hasar vukuunda tazminat,
hasar tarihindeki T.C. Merkez bankası döviz satış kuru baz alınarak, karşılığı TL. ödenecektir.- Prim, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru baz alınarak karşılığı TL.
olarak ödenecektir.
Ayrıntılı bilgi için internet sayfamızın ürünler sayfasını ziyaret ediniz.
-

http://sigortammax.com/urunler

