
KAPLAN ÖĞRENCİ SEYAHAT SİGORTASI ÜRÜN ÖZETİ 

Sigorta şirketi: Sigorta, Zurich Insurance plc tarafından düzenlenmektedir. 

 

Sigorta süresi: 01/09/2019 ile 31/08/2020 arasında yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. 
 

Kaplan, eğitim döneminiz boyunca size değerli bir sigorta sağlamak amacıyla Endsleigh ile iş birliği yapmıştır. 
İngiltere'deki eğitim sürenizde yeterli sigortaya sahip olmanız için birlikte çalışıyoruz. Grup poliçemiz, İngiltere'de 
eğitim gören Kaplan yurt dışı öğrencileri için özel olarak tasarlanmıştır. 

 

Teminat bölümü Temel Teminat 

A. İptal veya Yarıda Kesme Ücretleri £6.000 

B. Acil Tıbbi ve Diğer Harcamalar £2.000.000 

C. Kişisel Kaza £30.000 

D. Bagaj £3.000 

E. Şahsi Para, Pasaport ve Evraklar £500 

F. Ferdi Sorumluluk £1.000.000 

G. Yurt Dışı Hukuki Harcamalar £10.000 

H. Kurs Ücretleri £15.000 

 

Uygunluk: Bu grup poliçesi kapsamında siz dahil kabul edilen herkes, 6 ay veya daha uzun süreyle bu grup poliçesi 

kapsamında olduğunuz sürece kendi ülkenizdeki sağlık sistemine ve İngiltere'deki bir tıp doktoruna kaydolur. Kendi ülkenizden 
seyahat ediyor ve geri dönüyor olmalısınız. Siz ve bu grup poliçesi kapsamında güvenceye alınan kişiler, İngiltere'de eğitim 
gören uluslararası öğrencilerdir. 

 

Ana Avantajlar: 
 

90'dan fazla spor ve faaliyet için teminat standart olarak bu grup poliçesine dahil edilmiştir ve poliçe belgelerinde tüm ayrıntılar 
mevcuttur. 

 

A. İptal veya Yarıda Kesme Ücretleri 

Teminat; kaza, hastalık veya rahatsızlık nedeniyle seyahat iptali ve yarıda kesilmesini de kapsar. 
 

B. Acil Tıbbi ve Diğer Harcamalar 

Hastalanırsanız veya bir kaza geçirirseniz, Ulusal Sağlık Sisteminin kapsamadığı acil servis faturalarını ve hastane masraflarını 
karşılarız. 
Tıbbi açıdan gerekiyorsa ülkenize geri göndermek için gereken ek masraflar 
Bir yakın akrabanın ciddi derecede hasta olması durumunda eve dönmek için makul masraflar 

 

C. Kişisel Kaza 
Uzuv veya duyuların kalıcı kaybı veya kullanım kaybı ya da ölüm ödemesi 

 

D. Bagaj 
Bagajınızın kaybolması, çalınması veya yanlışlıkla hasar görmesi durumunda zararınız tazmin edilir 

 

E. Şahsi Para, Pasaport ve Evraklar 

Kaybolması veya çalınması durumunda pasaportunuzu veya vizenizi yenilemeye yardımcı olacağız. 
Üzerinizden veya sizden uzakta kilitliyken çalınan para iade edilir. 

 

F. Ferdi Sorumluluk 

Bir kişiyi yanlışlıkla yaralar veya malına hasar verirseniz, yasal sorumluluğunuzu karşılarız. 
 

G. Yurt Dışı Hukuki Harcamalar 
Dava açma danışmanlığı ve desteği sigorta kapsamındadır. 

 

H. Kurs Ücretleri 

Kurs tamamlanmadan ölüm, yaralanma veya hastalık nedeniyle kaçınılamayan veya zorunlu iptal ya da yarıda kesme sigorta 
kapsamındadır. 

 

Temel İstisnalar 
Grup poliçesinin çoğu maddesine göre tazminat talepleri fazla kısma tabidir. Yani fazla kısmın geçerli olduğu her bir madde 
çerçevesinde her bir tazminat talebinin ilk kısmını ödemekten siz sorumlu olacaksınız. 
Seyahat rezervasyonundan önce bir tazminat talebine neden olabileceği makul olarak beklenen, bilinen tüm durumlar 
Hazır bulunan bir tıp doktorunun görüşüne göre ülkenize dönmenizi bekleyebilecek tedavi veya ameliyat 
Ülkeden ayrılmadan önce gerektiği bilinen ilaç 
Güvenli bir emanet kasasında veya kaldığınız yerde kilitli olarak bulunmayan, gözetimsiz bıraktığınız değerli eşyalar 
Akşam 9 ile sabah 9 arasında gözetimsiz bir motorlu araçta yer alan, kilitli bir bagajda yer almayan veya kilitli otomobilde 
görülmeyecek yerde bırakılmayan eşyalar 
Otel kasası, emanet veya kilitli kaldığınız mekan dışında herhangi bir zamanda gözetimsiz olarak bıraktığınız para veya 
pasaportunuz 



Nasıl tazminat talebinde bulunulur: Tıbbi destek için lütfen +44 (0)1243 621058 numaralı telefonu arayın (24 saat). 

Hukuki harcamalar için 0800 923 4046 numaralı telefonu veya yurt dışından +44(0) 1242 21730 numaralı telefonu arayın. Tüm 
diğer tazminat talepleri için 0800 923 4046 numaralı telefonu veya yurt dışından +44(0) 1242 217301 numaralı telefonu arayın. 

 

Bu sigorta özeti hakkında: Bu belge, sigorta grup poliçesinin özetidir ve tüm şart ve koşulları içermemektedir. Poliçe 

belgesi sigortanın tüm ayrıntıları, koşullar ve istisnaları içermektedir ve tüm tazminat taleplerinin değerlendirilmesinin temelini 
oluşturacaktır. Grup poliçesinin tam korumasına sahip olmak için uymanız gereken ‘Sağlıkla ilgili önemli koşullara’ özellikle 
dikkat edin. 

0818 STDIL9 


