Gönüllü Danışmanlar için
Zorunlu kaza sigortasına ilişkin Broşür
1.

Danışmanlık kanunu ile uygun gelen bir zorunlu kaza sigortasının ücreti §§ 1835
Paragraf 2 Fıkra 1, 1908i BGB’ye göre tazmine uygun masraflara dahil olduğu
kararlaştırılmıştır. Toplu bir sigorta meclis mahkeme başkanı tarafından başlangıcı 01
Temmuz 1993 tarihinde aktedilmiştir. Bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmak
zorunda kalmaksızın, bu tarihten itibaren, en geç danışman olarak çağrıldığınız andan
itibaren bu sigortaya dahil edileceksiniz.

2.

Toplu sigorta Bayern Sigorta Meclisi’nde akdedilmiştir. İdarenizden dolayı
ilgilenilen kişide doğabilecek yada sizin, yedek olarak üçüncü bir kişinin
danışmanlığın idaresinde oluşan zarardan sorumluysanız, bundan dolayı size
oluşabilecek zararları karşılamaktadır.

3.

4.

Toplu sigorta çerçevesinde ilgili karşılama meblağları mevcuttur:
a) Herbir sigorta durumunda maddi zarar zorunlu kaza sigortası için
100.000,- EUR,
b) Kişi zararları ve/veya maddi zararlar için genel zorunlu kaza sigortası kabala
1.000.000,- EUR.
Tarafınızdan iştirak payı talep edilmeyecektir.
Sigorta kapsamından hariç olan mali sorumluluk talepleri
a) Ticari kalkülasyon, spekülasyon yada organizasyon faaliyetlerinden dolayı
oluşan zararlarda,
b) Sigorta sözleşmeleri hiç yada nizami akdedilmediği, yerine getirilmediği yada devam
ettirilmediği durumlarda oluşan zararlardan dolayı.
Ancak hak düşümü gönüllü kanuni sağlık sigortasının aktedilesinin mümkün
olmayışından dolayı yada, kanuni sigortada sigortalanabilirliği mümkün
olmaması şartıyla sigortalanılamadığı sürece, özel sağlık masrafları teşeküllü
sigorta (ayaklı ve yataklı sağlık tedavisi yanı sıra aidata bağlı ek masraf
güvencesi olmaksızın diş tedavisi) ihmal edilmesi durumunda oluşmuş
zararlara dayalı değildir.
Sigorta kapsamı danışmanlık hizmetiniz esnasında sizin başınıza gelen zararları
karşılamamaktadır, örneğin kendi motorlu aracınıza zarar gelmesi. Bu sözleşme
çerçevesinde ayrıca sigorta kapsamına dahil olmayan zorunlu kaza sigortası şeklinde
motorlu taşıt aracının mal sahibi, hamili, sahibi yada sürücüsü olarak motorlu taşıt aracının
kullanımından dolayı, hatta aracı kullanma amacı danışmanlık hizmeti dahilinde olsa dahi
oluşan zararlardır.
Genel anlamda sigorta güvencesi söz konusu olsa da, bu sizi şahsi ihtimam
sorumluğunuzdan muaf tutmaz. Zorunlu kaza sigortası örneğin bilerek bir
sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz taktirde devreye girmez (örneğin ilgilenilen kişinin
gelir düzeyi ve mülkiyeti bakımından yakın zamanda sosyal yardım hak sahibi olacağını
bilip bu kişi için zamanında sosyal yardım talebine bulunmamanız durumunda)

5. İlgili kişi yada üçüncü bir şahıs sizi hizmetini verdiğiniz danışmanlığınızdan dolayı
zarar tazminatı talebinde bulunacak olursa, sigorta kapsamını tehlikeye atmamak
için bir hafta içerisinde bunu
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adresine formsuz bildrmelisiniz. Eklenmesi yada akabinde verilmesi gereken
belge İdari Mahkeme’nin toplama sigortasının kapsamındaki kişi grubuna dahil
olduğunuzun teyididir.
Sigorta davasının çözümünü Bayern Sigorta Meclisi’ne bırakın ve bunlara gerekli
bilgileri, belgeleri ve genel vekaletnamelerini verin; lütfen Sigorta Meclisinin onayı
olmadan zarar tazminat talebini tam yada kısmi olarak tanımaya, karşılamaya yada
ödemeye yetkili olmadığınıza dikkat edin.
Aynı zamanda meclis mahkemesinin başkanına (Präsidentin des Kammergerichts) zarar
tazminatından faydalanma olasılığını bildirmeniz gerekir (7305 E-A 3 KG referans
numarası ile).
6. Sigorta güvencesi için ücret talep edilmemekte.
Şayet ilgilenilen kışinin devlet kasasından masraflarınızı karşılamayı hariç kılacak mal
varlığı yada geliri var ise, kendisine yıllık ikramiye olan 1,22 EUR (01.01.2007’den beri)
artı danışmanlık başına düşen kanuni sigorta vergisini başka bir zaman futuralanması
saklı kalır.
7. İlgilenilen kişinin geniş kapsamlı mal varlığı için sorumluluk taşıdığınız sürece,
yeterli sigorta güvencesini sağlamak size kalmıştır. Yeterli zorunlu kaza
sigortasının masraflarını idare etmiş olduğunuz mal varlığından tedarik edilebilir.
Sigorta güvencesi talebinizi hangi sigorta kurumunda yapacağınız size kalmıştır.
8.

İlgilenilen kişinin gelir ve mal varlığı ilişkileri bakımından özel riskler için sigorta
yapılması gerekli ise, idareniz çerçevesinde bunu denetlemeli ve gerekirse gerekli
olanlarını yürürlüğe sokmalısınız. Burada göz önünde bulundurulması gereken özel
kaza yada ev eşyası sigortasıdır. İlgilenilen kişini n bir motorlu aracı var ise yada ev
veya arsa sahibi ise yada sonradan olacak ise, ilgili sigortaların yapılması sizin
vazifelerinize tabi olabilir. Karar verememe durumnunda idari mahkemeye
danışabilirsiniz.
Bir zorunlu sigortalının, aile sigortasının bitmesine neden olan ölümü durumu karşısında
özellikle ilgilenilen kişi için sağlık sigortası ilişkisini (burada: kanuni sağlık sigortasının
sigorta devamı) güvenceye almalısınız.

9.

Danışman olarak önceden başka bir zorunlu kaza sigortası yaptıysanız bunu,
çifte sigorta önlemi alınabilmesi ve diğer sigortanın daha yüksek piriminin geri
ödenebilirliğinin denetlenebilmesi için mümkün mertebede çabuk idari
mahkemeye bildirmelisiniz.

10. Toplam sigortanın sigorta şartlarını zarar durumu söz konusu olmaması yada

beklenmemesi durumunda da herzaman idari mahkemede okuyabilirsiniz. Belgelerin
hazırlanabilmesi için önceden İdari Mahkeme’ye telefon açamanız uygun olur.
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