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Kimler sigorta kapsamına girerler?

Geliştirilmiş kapsama

Bu düzenleme ”Hayır, istemiyorum”
dememiş olan sendika üyelerini kapsar.
Sigorta primi sendika aidatıyla birlikte
kesilir.

Alka 100 yıllık bir uygulamayı sona
erdirmiş ve kaza sigortası kapsamını
genişletmiştir.
Bizim kaza tanımımız da buna göre
şöyledir: ”Bedensel hasara neden
olan ani olay”. Kısaca bu tanımlama
sigortanızın daha geniş bir kapsama
alanı olması ve sizin daha öncekilerden
daha iyi bir şekilde sigortalanmış
olmanız anlamına gelmektedir.

Ne zaman sigorta kapsamına
girersiniz?

HK üyesi olarak kabul edildiğiniz andan
itibaren sigorta kapsamına girersiniz.
Sigorta kapsamında yer alabilmek için
sendika aidatlarının ve kaza sigortası
primlerinin tam olarak ödenmiş olması
şartı aranmaktadır

Ne zaman sigorta kapsamından
çıkarsınız?
Sendikadan ayrılınca, sendikadan
ayrıldığınız ayın sonunda sigortanız
da sona erer. 1 ay öncesinden HK’ye
bildirimde bulunarak sigorta
kapsamından
çıkabilirsiniz.
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Kaza durumunda
ödenecek en fazla
tutar DKK

Ölüm durumunda:
Kaza sonucu ölüm durumunda
70 yaş ve üzerindeki üyeler için:

240.000
120.000

Sakatlık:
Bir kaza durumunda yüzde 5 oranında sakat kalma
durumunda sakatlık tazminatı ödenir. Tazminat sakatlık oranının belirlendiği
yüzde oranında olacaktır. Sakatlık oranının belirlenmesinde İş
Kazaları Konseyinin sakatlık baremi uygulanır:
70 yaş ve üzerindeki üyeler için tazminat:

480.000

240.000

Ek tazminat:
Kaza anında 60 yaşın altındaysanız ve sakatlık oranınız da yüzde
30 veya üzerinde belirlenirse ek tazminat ödenir. Bu, alacağınız
tazminatın iki katına çıkacağı anlamına gelir. Yüzde 100 sakatlşık
oranında ödenecek tazminat:

960.000

Diş hasarı:
Bir kaza sonucu dilleriniz hasar görürse Diş hekimine
yapacağınız makul ve gerekli harcamalar ALKA tarafından
hasarın onaylanması durumunda sigorta tarafından karşılanır

Makul ve gerekli
giderler.

Ek harcamalar:
Bir kaza sonrası ortaya çıkabilecek bazı ek harcamalar da sigorta
kapsamındadır. Ek harcamalar en fazla sakatlık tutarının yüzde
2’si kadardır, bunun için de hasarın Alka tarafından onaylanması
gerekir: Giderler sadece başka bir kanaldan tazminat alınmadığı
durumlarda ödenir.

9.600 kadar

İntihar:
Sigorta kapsamındadır, ancak bir yıl aralıksız üyelik ve geride evli veya kayıtlı birlikte yaşayan eş veya reşit
olmamış çocuk bırakma şartına bağlıdır.

18 yaşın altındaki çocuklar ile teorik eğitim almakta olan çocuklar ve 70 yaşın üzerindeki üyeler yüzde
50 tazminatla sigortalıdırlar.

Daha fazla bilgi için yerel HK şubenize başvurabilirsiniz.
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