
KREDİ ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI 

Ürün Tanımı 

İstek dışı işsizlik veya kaza/hastalık nedeniyle hastanede yatma durumlarında kredi taksitlerinin, vefat 
veya kaza sonucu daimi maluliyet durumunda ise kredi borcunun ödenmesini teminat altına alan 
sigorta ürünüdür.  

Teminatlar 

• Vefat 

• Kaza Sonucu Daimi Maluliyet  

• İstek Dışı İşsizlik 

- Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir 
kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını 
bu şartlar kapsamında güvence altına alan bir teminattır.  

- İstek Dışı İşsizlik teminatından yararlanacak bordrolu müşteriler, aynı işyerinde 180 gün çalışmış ve 
özel sektör çalışanlarıdır. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından 
yararlanamazlar.  

- Poliçe ilk satın alındığı tarihte, çalışma süresi 180 günden az ise, eksik kalan kısım 120 günlük 
muafiyet süresine eklenir. 

• Gündelik Hastane Tazminatı 

Bir hastalık veya kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir 
hastanede yedi tam günden az olmamak üzere yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını teminat 
altına alan serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceği bir teminattır.   

* Uzun Süreli Kredi Ödeme Güvencesi(Gerçek Yaş) hayat sigortası ürününde kaza sonucu daimi 
maluliyet teminatı sunulmamaktadır.  

Teminat Limitleri  

• Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet teminat tutarları kullanılan kredi tutarına eşittir.  

• İstek Dışı İşsizlik/Gündelik Hastane Tazminatı teminatı kredi taksit tutarına eşittir. 

 

- 1 yıl ve daha kısa süreli kredilerde  sigorta süresi 1 yıl olup hasar başına maksimum 6 taksit tazminat 
ödemesi  yapılır.1 yıldan uzun süreli kredilerde  hasar başına maksimum  12 taksit  tazminat ödemesi  
yapılır. Sigorta süresinin 5 yıl veya daha kısa olması durumunda toplamda maksimum 18, sigorta 
süresinin 5 yıldan uzun olması durumunda ise toplamda maksimum 24 taksit ödenir. 

- Aylık ödenecek işsizlik veya gündelik hastane tazminatı teminat tutarı, gayrimenkul ipotekli krediler 
için 4.500 TL’yi, diğer bireysel krediler için 3.500 TL'yi geçemez. 

Tazminat Hak Kazanma Koşulu 

• İstek Dışı İşsizlik 

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olma, işsiz kalınınan tarihten itibaren ise en az 
30 gün boyunca işsizliğin devem etmesi gerekmektedir. Tekrar hak etmek için aynı iş yerinde 120 gün 
çalışmış olmak gereklidir.  

• Gündelik Hastane Tazminatı 

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olma, en az yedi gün aralıksız hastanede yatma 
koşulu gerekmektedir. Sigortalı’nın ikinci kez gündelik hastane teminat kapsamında tazminata hak 
kazanabilmesi için aynı sebeple hastaneye yatışlarda iki yatış arasında ve farklı sebepten yatışlarda 
en az Sigortacı tarafından belirlenecek sürenin geçmiş olması ve bu sözleşme kapsamında 
düzenlenen mevcut sigortalılığının devam ediyor olması gereklidir.  

Sigorta Süresi 

Bir yıl ve daha kısa süreli krediler için Yıllık Kredi Ödeme Güvencesi sigortası sunulur. 



Bir yıldan uzun süreli krediler için kredi vadesine göre sigorta süresinin belirlendiği Uzun Süreli Kredi 
Ödeme Güvencesi sigortası sunulur.  

Ödeme Şekli ve Aracı 

Sigorta primi, Garanti Bankası hesabından ya da kredi kartından sertifikada belirtildiği şekilde peşin 
veya taksitli olarak tahsil edilir.  

Muafiyetler 

Muafiyetler; Hayat Sigortası , Ferdi Kaza Genel ve Poliçe Özel Şartları’na istinaden düzenlenecektir. 

 

http://www.garantiemeklilik.com.tr/pages/bireysel/hayat/mevzuat.htm�

