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Paket Poliçeler
Tıbbi Laboratuvar Sorumluluk 
Paket Poliçesi
Poliçe; mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve 3. şahıslara karşı 
sorumluluk olarak üç ayrı teminatı kapsamaktadır.

Mesleki sorumluluk teminatı ile sigortalı kurum ve bünyesindeki 
tıbbi personel, mesleki faaliyetlerinden kaynaklanacak tazminat 
taleplerine karşı koruma altına alınmaktadır. Teminat ilgili genel 
şartlar çerçevesinde talep esaslı olarak sağlanmaktadır ve geriye 
dönüş süresi 12 aydır.

İşveren sorumluluk teminatı ile sigortalının işveren sıfatıyla 
çalışanlarına karşı yasal sorumluluğu teminat altına alınmaktadır. 
Dış görev ve manevi tazminat talepleri ek teminat olarak teminata 
dahil edilmiştir.

3. şahıs sorumluluk teminatı ile işletme faaliyetleri sırasında 
3. şahısların uğrayacağı bedeni zararlar ile mal/eşya zararları 
sonucunda, sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar poliçe 
kapsamına alınmıştır.

Veteriner Hekim Paket Poliçesi
Poliçe; mesleki sorumluluk, 3. şahıslara karşı sorumluluk ve ferdi 
kaza olarak üç ayrı teminatı kapsamaktadır.

Mesleki sorumluluk teminatı ile veteriner hekim, mesleki 
faaliyetlerinden kaynaklanacak tazminat taleplerine karşı koruma 
altına alınmaktadır. Teminat ilgili genel şartlar çerçevesinde olay 
esaslı olarak sağlanmaktadır.

3. şahıs sorumluluk teminatı ile sigortalının poliçede belirtilen 
faaliyetleri sırasında, 3. şahısların uğrayacağı bedeni zararlar 
ile mal/eşya zararları sonucunda, sigortalıya düşecek yasal 
sorumluluklar poliçe kapsamına alınmıştır.

Ferdi kaza teminatı ile veteriner hekimin başına gelebilecek bir 
kaza sonucunda uğrayacağı ölüm dahil bedeni zararlar poliçe 
kapsamına alınmıştır.

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk 
Sigorta Poliçesi
“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk” sigorta 
poliçesi ile aynı şartları içeren ve söz konusu poliçedeki zorunlu 
limitin üzerine çalışacak isteğe bağlı bir üründür. Poliçedeki 
“Mesleki Sorumluluk” teminatının kapsamı, “Tıbbi Kötü 
Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile aynı 
olmakla birlikte, bu poliçe ile zorunlu poliçedeki teminat limitinin 
üzerine çalışacak 5 farklı teminat limiti alternatifi sunulmaktadır. 
Ürünümüz, “Mesleki Sorumluluk” teminatına ek olarak ferdi kaza 
risklerini de içermektedir.

Genel Müdürlük ve  
Bölge Müdürlüklerimize  

artık tek numaradan ulaşabilirsiniz.
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 0850 744 0 752
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Kadıköy Bölge Müdürlüğü
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Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir Mesleki 
Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta poliçesi, sigortalının vermekte olduğu mesleki 
hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da 
gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler 
tarafından sigortalıya karşı ileri sürülebilecek tazminat 
taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur.

Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında 
sigortacı tarafından karşılanabilmesi için;

• Sigortalının sorumluluğuna neden olan olayın sigorta süresi içinde   
gerçekleşmiş olması,
• Tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona 
ermesini izleyen en geç 5 yıl içinde sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş 
olması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası, 
sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, 
vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini de temin eder. Ayrıca 
SSK işe giriş bildirgesinin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden 
kaynaklanan zararları da teminat altındadır.

Sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay 
neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya 
rücu etmesi durumunda da poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde 
sigortalıyı korur.

Ayrıca;
• Manevi tazminat talepleri,
• İdari ve adli para cezaları,
• Her türlü belge kaybı, 
• Sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin 
kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri 
de teminat kapsamında yer alır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebiyle 
maruz kalınan masraf ve harcamalar, avukatlık asgari ücret tarifesi ile 
sınırlı olmak üzere kapsam altındadır.

Bu poliçede 20.000 TL ile 2.000.000 TL arasında 12 farklı teminat limiti 
alternatifi bulunur.

Yeminli Mali Müşavir Mesleki 
Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta, sigortalının vermekte olduğu mesleki 
hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da 
gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler 
tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat 
taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı korur.

Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında 
sigortacı tarafından karşılanabilmesi için;

• Sigortalının sorumluluğuna neden olan olayın sigorta süresi   
içinde veya sigorta başlangıç tarihinden önceki 2 yıl içinde   
gerçekleşmiş olması,
• Tazminat talebinin sigorta süresi içinde veya sigorta süresinin sona 
ermesini izleyen en geç 5 yıl içinde sigortalıya yazılı olarak bildirilmiş 
olması gerekmektedir.

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının çalıştığı 
kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü 
kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu etmesi durumunda 
da poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde sigortalıyı korur. Yasal 
belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda 
tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri 
teminat kapsamındadır.

Ayrıca;
• Manevi tazminat talepleri,
• İdari ve adli para cezaları,
• Her türlü belge kaybı, 
• Sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi  ve malzemenin 
kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri 
de teminat kapsamında yer alır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebiyle 
maruz kalınan masraf ve harcamalar, avukatlık asgari ücret tarifesi ile 
sınırlı olmak üzere kapsam altındadır.

Bu poliçede 20.000 TL ile 2.000.000 TL arasında 12 farklı teminat limiti 
alternatifi bulunur.

Avukat Mesleki Sorumluluk 
Sigortası
Bu sigorta, sigortalının “avukat” sıfatıyla vermekte 
olduğu mesleki hizmetler dolayısı ile sigortalıya karşı 
ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı 
sigortalıyı korur.

Bir tazminat talebinin bu poliçe kapsamında 
sigortacı tarafından karşılanabilmesi için;

• Sigortalının sorumluluğuna yol açan mesleki hizmetin (işlem veya 
kaçınmanın); geriye dönüş tarihinden (5 yıl) önce olmamak kaydı ile 
poliçe başlangıç tarihinden önce veya poliçede belirlenen sigorta süresi 
içinde gerçekleşmesi,
• Bu hizmet sonucu oluşan zararla ilgili tazminat talebinin; sigortalıya 
poliçe süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. 

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının kendisini istihdam 
eden kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde 
üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu 
etmesi durumunda da belirtilen koşullar çerçevesinde sigortalıyı 
korumaktadır.

Ayrıca;
• Manevi tazminat talepleri,
• Her türlü belge kaybı, 
• Sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve 
malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek 
sorumluluklar,
• Sigortalı avukata, yanında hizmet akdi ile çalışan personelin     
ya da vekâletname veya yetki belgesi ile tevkil edilmiş avukatların 
yapmış olduğu işlemlerden/kaçınmalardan dolayı düşecek hukuki 
sorumluluklar da teminat kapsamındadır.

Herhangi bir tazminat talebine karşı savunma yapılması sebebiyle 
maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile 
sınırlı olmak üzere kapsam altındadır.

Bu poliçede 50.000 TL ile 500.000 TL arasında 6 farklı teminat limiti 
alternatifi bulunur.

Aynı zamanda poliçe kapsamında “Ölüm ve Sürekli Sakatlık” 50.000 TL, 
“Tedavi Masrafları” 5.000 TL olmak üzere Ferdi Kaza Sigortası da yer 
almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Mesleki 
Sorumluluk Sigortası
Bu Sigorta ile İş Güvenliği Uzmanı’nın ilgili mevzuat çerçevesinde 
uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını sağlamak, 
bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek, 
gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile 
bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini 
kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak 
zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak 
belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı 
teminat sağlanmaktadır.

Poliçemiz İş Güvenliği Uzmanlarına bireysel olarak düzenlenebileceği 
gibi aynı Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde çalışan tüm İş Güvenliği 
Uzmanları için tek bir poliçe de düzenlenebilecektir.

50.000 TL - 500.000 TL arasında değişen teminat limiti alternatifleri 
bulunmakla birlikte, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri adına poliçe 
düzenlenmesi halinde teminat limiti uzman sayısıyla orantılı olarak 
artmaktadır.
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