
Care Protector
Özel mesuliyet sigortası

Uygun kişiler Bu sigortayi daimi ikametgahlari  Almanya ve Avusturya disinda olan yabanci vatandaslar Almanyada 
veya  Avusturyada  bulunduklari  gecici  bir  süre  için  yaptirabilirler  ve  Alman  vatandaslar  ve  daimi  
ikamtgahi Almanyada olan ve Avusturyali vatandaslar ve daimi ikamtgahi Avusturyada olan kisiler yurt  
disinda gecici bir süre için yaptirabilirler.

Sigorta en fazla 74. yasa kadar

Geçerlilik alanı Sigortalar sadece yurt disindaki süre için geçerlidir.

Sigortalayan HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Sigorta süresi Sigortanin geçerlilik süresi en fazla 60 ay.

Care Protector - Bir bakışta tüm hizmetler*
Özel mesuliyet sigortası Tip S Tip M Tip XL

• Kişisel ve eşya hasarları 1 Mio. € 2 Mio. € 2,5 Mio. €

• Sınırdışı etme ile ilgili hasarlar 1.000,– € 2.000,– € 3.000,– €

• Kiralık ve taşınmayan eşyanın sigortası, muafiyet %10, en 
az 250 € hasar başına 10.000,– € 25.000,– € 50.000,– €

• Özel bir evin veya dairenin anahtarın kayıbı, muafiyet %10, 
en az 100 € hasar başına - - 1.000,–  €

• Hasar başına muafiyet 250,– € 0 0

Ferdi kaza sigortası
• Toplam maluliyet - 30.000,– € 40.000,– €

• Maluliyetin azami miktarı, %350 progresyon derecesinde - 105.000,– € 140.000,– €

• Kaza halinde ölüm/ vefat - 15.000,– € 25.000,– €

• Kaza sonucu kurtarma masrafları - 7.500,– € 10.000,– €

• Kaza ile ilgili kosmetik tedavi/ ameliyat - 2.500,– € 5.000,– €

Care Protector’in prim özeti
Özel mesuliyet / Ferdi kaza sigortası Tip S Tip M Tip XL

Aylık prim** 2,– € 4,– € 7,50 €

Asgari prim 10,– € 12,– € 15,– €

**Prim bir defalık olarak tüm süre için ödenmesi gerekiyor. Sigortanın koruması sadece tüm prim ödendimi gecerli.

*Bu hizmet katalogundan alinmistir tam hizmet kapsami için lütfen genel sigorta sartnamesine bakiniz. 

Türkçe tercüme sadece bizim bir hizmetimizdir. Kanunen geçerli olan metin Almança olandır.
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