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ÖĞRENCİLERİNİZİ KAZA SİGORTASI İLE GÜVENCE 
ALTINA ALARAK KURUMUNUZUN SUNDUĞU 

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIN, BEKLENMEDİK DU-
RUMLARDA BİR DE

 HASTANE VE TEDAVİ MASRAFLARINA 
KATLANMAK DURUMUNDA KALMAYIN…

ÖNEMLİ 
İPUÇLARI

Öğrenci kaza sigortası eğitim sektörünün 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş bir 
üründür.
  
Öğrenci kaza sigortası ile en düşük maliyetle 
yaygın kullanımın sağlanması hedeflenmiştir.
  
Öğrenci kaza sigortası okuldaki tüm 
öğrencilerin katılımı ile sağlanabilmektedir.
  
 Öğrenci kaza sigortasında öğrenci listesi talep 
edilmemekte, sigortaya başvuruda okulun 
vereceği öğrenci belgesinin ibrazı yeterli 
olmaktadır.

Öğrenci kaza sigortasında sigorta ettiren ilgili 
okul gözükmekte ve sigorta primi masraf 
olarak gösterilebilmektedir.

Maksimal Sigorta, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Sigortacılık Genel Müdürlüğünün vermiş bulunduğu 
ruhsatnameler ile kurumsal işletmelere Risk Yönetimi 
ve Sigorta hizmetleri veren uzman bir sigorta aracılık 
kuruluşudur.

Groupama Sigorta 100 yılı aşan deneyimi ile dünyada 
14 ülkede faaliyet göstermekte olup, 38.500’i aşan 
çalışanıyla 16 milyondan fazla sigortalıya hizmet 
vermektedir.



ÖĞRENCİ KAZA SİGORTASI ile ani ve 
beklenmedik kazalar, spor yaralanmaları, 
gıda zehirlenmeleri terör ve deprem 
zararları sonucunda tedavi masraflarını 
sigortanızdan karşılayabilirsiniz. Yaşam 
kaybı ve sürekli sakatlık durumlarında 
tazminat alırsınız. Ayrıca 24 saat 
ambulans ve tıbbi bilgi ve danışmanlık 
hizmeti sağlanmaktadır.

Mesai saatlerinde (212) 244 37 01 veya info@maksimal.com.tr  
Maksimal Sigortayı arayarak yardım alabilirsiniz. 

Yaşam Kaybı ve Sürekli Sakatlık
Sigortanız bu durumda tazminat ödemekte ve bu zor dönemde 
öğrenciye destek olmaktadır. 16 yaşından küçük çocuklar için 
kanun gereği yaşam kaybı teminatı cenaze masraflarıyla sınırlıdır.
Öğrenci Kaza Sigortasında çocuklar ailenin gelir getireni olmadığı 
için yaşam kaybı teminatı en düşük düzeyde tutulmuş, buna karşın 
sürekli sakatlık teminatı en yüksek seviyede verilerek öğrenciye 
destek sağlanmıştır.

Tedavi Masrafları   
Kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları bu sigorta kapsamında 
karşılanmaktadır. 
   

NERELERDE FAYDA 
SAĞLIYOR ?

NEREDE
GEÇERLİ ?

Okulda
Okul Ulaşımında
Okulun Düzenlediği Tüm Faaliyetlerde
Okul Dışında
Tatillerde
Özel Hayatta
1 Yıl, 24 Saat Her Yerde

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı 
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 
Kaza Sonucu Tedavi
Spor Yaralanmaları
Gıda Zehirlenmesi
Ambulans Hizmeti
Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Hizmeti
Terör Zararları
Deprem Zararları (isteğe bağlı)

Gıda Zehirlenmesi
Okul yönetiminin organize ettiği 
iç ve dış mekânlardaki etkin-
liklerde kendisinin veya hizmet 
veren işletmelerin hazırladığı ya 
da tedarik ederek sunduğu gıda 
maddelerinin tüketimi sonucun-
da meydana gelecek gıda zehirlenmelerinden doğacak tedavi 
masrafları ve bedeni zararlar teminat altına alınmıştır.

Terör Zararları
Terör eylemlerine katılmamak ve tarafı olmamak kaydı ile 
terör eylemleri sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve 
bedeni zararlar karşılanmaktadır. 

Deprem Zararları
Deprem sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve bedeni 
zararlar bu sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
Bu teminat standart olarak sağlanmamakta olup, isteğe bağlı 
olarak alınabilmektedir.

Ambulans Hizmeti
Bedeni yaralanma, yanma ve gıda zehirlenmesi gibi acil 
durumlarda öğrencilerimizin en yakın donanımlı hastaneye 
veya sağlık kurumuna ambulans ile naklini sağlanır.

Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Hizmeti
Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili 
olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda 
bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis 
merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları 
bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması 
gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur.

Spor Yaralanmaları 
Okul içinde veya dışında amatör 
olarak yapılan sporlar ve okul 
yönetiminin organize ettiği tüm 
sportif faaliyetlerin yapılması 
esnasında meydana gelecek 
spor yaralanmalarından oluşa-
cak tedavi masrafları bu sigorta 
kapsamına karşılanmaktadır.

İhtiyaç durumunda 0 850 250 50 50’yi 
arayarak poliçe numaranızı ve isminizi 
bildirip ambulans veya tıbbi danışmanlık 
hizmeti talep edebilirsiniz.


