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Kategori 1 - Saḡlık masrafları 

 Kaza veya hastalık sonucu saḡlık  Limitsiz 

masrafları   

 Acil diș masrafları    € 400.00 

 Kaza sonucu diș masrafları  € 1,100.00 
   

Kategori 2- SOS yardımı 
 Telekomünikasyon   € 150.00 
 Geri dönüș maliyeti (ölüm   Limitsiz   

durumunda) 

 Ulașım maliyeti (hastalik/  Limitsiz 
kaza durumunda)  

 Ailenin ulașım maliyeti (hastalık/ € 7,000.00 
kaza durumunda)  
 

Kategori 3 – Kanuni yardım 
Fiziksel hasar durumunda kanuni yardim: 

 Avrupa içinde    Limitsiz  
 Avrupa dıșında    € 6,000.00 
 Yurtdıșında hukuki yardım  € 5,000.00 

 
Kategori 4 – Kaza 

 Ölüm     € 10,000.00 
 Motor kazası    € 5,000.00 

 Kalıcı sakatlık    € 75,000.00 
 

Kategori 5 – Sorumluluk 
Olay bașı sigortalı miktar: 

 Kișisel yaralanma   € 1,250,000.00 
 Maddi hasar    € 1,250,000.00 

 Maddi hasar staj adresinde  € 10,000.00 
   

 
Kategori 6 – bagaj ve eșyalar 

 Toplam bagaj sigortalandıḡın süre  € 1,500.00 

 Toplam eșya, kaldıḡın süre  € 6.000 

 
Maximumum geçerliliḡi olan eșyalar: 

 
 Fotoḡraf/ film/ video ve bilgisayar  € 650.00 

eșyası 
 Takılar     € 150.00 
 Saat      € 150.00 
 (güneș)gözlükleri ve lensler  € 150.00 
 Seyehat belgeleri   Limitsiz  
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 Yurt dıșında eḡitim veya staj 

Yurt dıșında eḡitim veya staj çok güzel bir tecrube. Fakat yurtdıșına cıkarken 

önemle dikkat edilmesi gereken hususlar var.  Örneḡin vize, konutlama, uçak 

bileti  ve sigorta gibi önemli hususlar ayarlanması gerekli. StudentsInsured size 
bu konuda memnuniyetle yardımcı olabilir.   
 

 Ama benim sigortam var bile? 
Bir çok öḡrencinin mecburi temel saḡlık sigortası, veya seyehat sigortası yada 

sorumluluk sigortası mevcut. Bunların dıșında yurt dıșına çıkan öḡrencilerin yurt 

dıșı kapsamlı ek sigorta yaptırmaları önemle tavsiye edilir.  
 

 Bunları biliyormuydun?  
.. seyehat sigortası genelde sadece 60 gün için geçerlidir 
.. bir çok sigorta yurt dıșında eḡitim veya staj için geçerli degildir 

.. kendi ülkendeki sigortan yurtdıșında sınırlı kapsamlıdır 

.. üniversitendeki sigortan özel zamanlar için kapsamlı deḡildir   

 

 Peki ne yapmak lazım? 
Yurt dıșına çıkmadan hazırlıḡını iyi yapmaya calıș. StudentInsured yurt dıșına 

eḡitim veya staj için çıkan öḡrencilere gerekli olan sigortayı araștırmıștır ve 

sunmaktadır. IPS sigorta bașvurusu çok kolay bir șekilde dijital websayfamızdan 
yapılmaktadır. IPS Primary sigortası dünya çapında yurt dıșına eḡitim veya staj 

için giden tüm öḡrenciler için geçerlidir.   

 

 Sigorta primi 
Doḡal olarak sigorta prim ücretini merak etmektesin. IPS Primary sigorta primi 

günlük sadece € 1,21. 

 

 *Iletișim 
Bu konu ile ilgili soruların varsa bize ulașabilirsin. Sigorta bașvurusu 

websayfamızdan yapılmaktadır.  
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Sigorta örnekler 

 Saḡlık masrafları 

Ögrenci olarak aklına gelmeyen șeyler bașına gelebilir. Bu durum için gerekli olan 
tek șey iyi bir saḡlık bakımı. Bunun için IPS ile maliyet fiyatına karșı iyi bir șekilde 

sigortalısın.  
 
 

 Olaḡanüstü masraflar 

Eḡer yurt dıșında bulunduḡun süre ailenden biri aḡır hastalanırsa, doḡal olarak 

ülkene dönüp onu ziyaret etmek isteyeceksin. Veya yurt dıșında bulunduḡun süre 

bașına aḡır bir kaza gelse aynı șekilde aileni yanında istersin. Bu kategori 

sigortaya dahil ve kapsamlıdır. 
 

 Kanuni yardım 
Hukuksal yardıma ihtiyacın olabilir. Örneḡin bir kaza sonucu hasar yaratan kișiyi 

sorumlu tutmak isteyebilirsin. Bu tür durumlarda yurtdıșında bulnduḡun ülke de 

profesyonel hukukculardan yardım almak ișine yarar.  
 

 Kaza 
Eḡer kaza kurbanı olursan bunun etkisi büyük olabilir. Kaza sonucu kalıcı hasar 

görme ihtimali bile mümkün, bu durumda IPS sigortası maximum €75.000 hasara 
kadar karșılıyor.    
 

 Sorumluluk 
Bu çok önemli kategorilerden biri. Öḡrenci olarak kaza ile bașkasına yada 

bașkasının malına zarar verebilirsin. Bu tür durumlarda bunun maliyeti bir hayli 
yüksek olabilir. Örneḡin bașkasının laptopunu yere düșürebilirsin. Bu kategori için 

sigorta kapsamı maximum € 1.250.000.  
 

 Bagaj ve ev esyalari 

Tabiki seyehat için yanına bagaj ve eșyalar alıcaksın. Esyaların kırılabilir veya 

çalınabilir, bu durumda IPS hasarı karșılamakta.    
 


