
Şirket Adı Teklif Tarihi 22.07.2022

Kişi Sayısı Para Birimi TL

Teminatlarda Deprem Seçimi Dahil

Kaza Sonucu Vefat Teminat Tutarı 20.000

Kaza Sonucu Maluliyet Teminat Tutarı 20.000

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminat Tutarı 3.000

Gündelik Tazminat Teminatı 300

TL
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4 Aşağıdaki ek teminatlar poliçeye dahildir. 

* Üyeler, Türk Diş Hekimleri Birliğine mail ile yazılı bildirim yaptıkları tarihten itibaren poliçe teminatı altındadır.
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Hazırlayan
Emeklilik ve Yaşam Danışmanı    :............................................
Telefon                         :............................................ Faks :.....................................

İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ 
ODASI

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI

GRUP FERDİ KAZA

Hayatınızla ilgili oluşabilecek risklere karşı artık sizi ve ailenizi koruyacak bir seçeğiniz var: Ferdi Kaza Sigortası. Sigorta süresi boyunca, hem kendinizin, hem de aile 
fertlerinizin yaşamını Ferdi Kaza Sigortası ile maddi  güvence altına alabilirsiniz.

TEKLİFE AİT BİLGİLER

Ana Teminat

10928

TEMİNAT TABLOSU
Risk Sınıfı 1 için;

 PRİM TABLOSU

Toplam Prim 253.167,70            

AÇIKLAMALAR

Sigorta Teminatı

Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu yaşamını yitirmesi halinde, poliçede belirtilen lehdarlara, lehdar belirtilmemiş ise
sigortalının kanuni varislerine ödenecek tutardır.

Sigortalının Tercihine Göre Poliçe Kapsamı Dahilinde Alabileceği Ek Teminatlar

Kaza Sonucu Maluliyet Ek Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu malul olması halinde, sigortalıya ödenecek tutardır. Maluliyet %100
gerçekleştiğinde poliçe sonlandırılır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı: Sigortalı’nın Poliçe kapsamında yer alan bir kaza sonucunda yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi için 
yapılan doktor ücreti ile cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderlerinin Poliçe suresi boyunca Poliçe’de yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel 
Şartları dahilinde ödenmesini kapsamaktadır.

Gündelik Tazminat Ek Teminatı: Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. İşbu 
tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir, ancak bu müddet 200 günü geçemez

Teminatlara Deprem dahil olup olmadığı yukarıdaki "Teminatlarda Deprem Seçimi" alanında belirtilmiştir.

Ücretli Çalısanlarda Vergi Avantajı : Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/3'e göre sigortalının kendisi, eşi ve küçük çocukları için hayat, ferdi kaza, hastalık, sağlık, 
sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödediği primleri, primi ödediği dönemde elde ettigi brüt ücretin %15'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık 
tutarına kadar olan kısmı ile sınırlı olmak üzere net ücretinin hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirebilir. Sigortalı bu sayede ödemiş olduğu primlerin, 
içinde bulunduğu gelir vergisi dilimine göre %15 - %35 arasında değişen orandaki kısmını net ücretine artış olarak geri alabilir. 
Gelirini Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ile Beyan Edenler Vergi Avantajı : Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/3'e göre sigortalının kendisi, eşi ve küçük 
çocukları için hayat ve ferdi kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödediği primleri, beyan ettigi gelirin %15'ini ve asgari 
ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmını yıllık gelir vergisi matrahından indirebilir. Sigortalı bu sayede ödemiş olduğu primlerin, gelir vergisi dilimine göre %15 - 
%35 arasında değişen orandaki kısmı kadar vergi avantajı sağlamış olacaktır.

 * Diş Hekimlerinin Odalar arası nakilleri ve üyelikten ayrılışları bildirilmeyecektir. Oda üyeliğinden ayrılan veya başka odaya nakil giden diş hekimleri dönem 
sonuna kadar GFK poliçesinde sigortalı olacaktır. 

Teminatlar, başvurunun şirketçe kabul edilmesi halinde, poliçenin ilk priminin ödendiği tarihte başlar.

Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta süresi boyunca sigorta teminat türü ve teminat tutarı değiştirilemeyecektir. 

Grup Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi kapsamında sunulan Deprem Dahil Kaza Sonucu Vefat, Deprem Dahil Kaza Sonucu Daimi Maluliyet, Deprem Dahil Kaza Sonucu 
Tedavi Masrafları ve Kaza Sonucu Gündelik Tazminat teminatlarına ilişkin tutarlar, Sigortalı başına ve yıllık olup, Poliçe kapsamında Deprem Dahil Kaza Sonucu 
Tedavi Masrafları teminatı için ödenecek azami tazminat tutarı  40.000 TL, Poliçe kapsamında Kaza Sonucu Gündelik Tazminat teminatı için ödenecek azami 
tazminat tutarı  40.000 TL, Poliçe kapsamındaki tüm teminatlar için ödenecek azami tazminat tutarı  5.000.000  TL olarak sınırlandırılmıştır.

444 43 23 BNP Paribas Cardif Emeklilik Müşteri Yönetim Merkezi www.bnpparibascardif.com.tr

VERSİYON 1

22.07.2022

22.07.2022 tarihinde verilen bu teklif formu yukarıda belirtilen şartların değişmemesi koşuluyla 1 ay süreyle geçerlidir.

* Kümülatif teminat tutarı meslek sınıfı 1 için 1.000.000 TL / meslek sınıfı 2 için 500.000 TL / meslek sınıfı 3 için 300.000 TL üzerindeki teminatlar için Finansal 
Underwriting süreci işletilecektir.
** Genel Müdürlük gerekli hallerde ek belge talep edebilir ve ek inceleme yapabilir. İnceleme sonucunda teklifin poliçeleşmemesine karar verebilir.
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