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ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI : 2013/16424
KONU : Futbolcu - Teknik Adam – Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı
SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıdaki şartname hükümlerine göre Futbolcu/Teknik
adam/Hakem ler için ferdi kaza sigortaları yaptırılacaktır.
Buna göre Teklifler 06 Ağustos 2013 tarihi Salı günü mesai saati bitimine kadar IBS SİGORTA
ve
REASÜNANS BROKERLİŞİ AŞ nin Büyükdere Cad NO: 126 Özsezen İş merkezi C Blok Kat 4
Pk 34394 Esentepe/İstanbul adresine verilecektir.

FERDİ KAZA SİGORTASI ŞARTNAMESİ
Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ
KAZA SİGORTASI poliçeleri yenilenecektir.


Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta’ da bulunmakta olup, poliçe vadesi 13/08/2013’ dir.



2012-2013 dönemi poliçe hasar-prim bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

11/07/2013 İTİBARİYLE
GÜN ESASLI PRİM TL
HASAR TL
DOSYA ADEDİ

2.355.981 TL
2.318.480 TL
1.507



Poliçenin 3 ayrı tipi için de optimum teklifi veren şirketler değerlendirmeye alınacaktır.



Poliçenin ek maddeleri ve teminat yapısı aşağıdadır, tekliflerin en geç 02/08/2013 tarihine kadar
aşağıdaki mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş
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Ebru Tamer (ebru.tamer@ibsbroker.com)
Metin Küçükoğlu (metin@ibsbroker.com)
Ebru Eyikoşar (ebru.eyikosar@ibsbroker.com)

0 212 272 45 72

1) ANA FERDİ KAZA POLİÇESİ
TEMİNAT ADI

LİMİT TL

Vefat

100.000

Sürekli Sakatlık

100.000

Tedavi Masrafları

10.000

Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı

14.884

SİGORTA KAPSAMI

LİSANSLI FUTBOLCULARIN, TEKNİK
ADAMLARIN VE HAKEMLER İLE
GÖZLEMCİLERİN 1 YIL SÜREYLE YURTİÇİ
VE YURTDIŞINDA GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE MAÇLAR, ANTREMANLAR VE
SEYAHATLER ESNASINDA, MEYDANA
GELMESİ MUHTEMEL KAZALAR VE
SAKATLIKLARIN TEDAVİ GİDERLERİ
(AYNI DURUMLAR ÇERÇEVESİNDE
DEPREM DAHİL OLACAK ŞEKİLDE),
KISMİ, DAİMİ MALULİYET VE ÖLÜM
HALLERİNE KARŞI OLABİLECEK HER
TÜRLÜ MASRAFLAR GÜNÜN 24 SAATİ
TEMİNAT DAHİLİNDEDİR.

TFF FERDİ
KAZA
SİGORTASI
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Koşullar;














Poliçede yer alan isim listesinde değişiklik olması durumunda her ayın ilk 5 iş
günü içerisinde değişiklikler sigortacıya bildirilecektir. Revize personel isim listesi
sigortacıya bildirildikten sonra bir sonraki listenin bildirilmesine kadar geçen
sürede sigortalı isim listesi ile sigortalı sayısında olabilecek her türlü değişiklik ve
listeye yeni ilave edilecek kişiler bir önce bildirilen listeye dahil kabul edilecekler
ve poliçe teminatı kapsamında olacaklardır. Her halukarda listeye yeni eklenecek
kişi/kişiler için teminat en geç 1 ay içinde bildirilmesi kaydı ile otomatik başlamış
olacaktır. Bununla birlikte listelerde olmayan ancak TFF yönetiminin "listelerde
yer alması gerekli tarihi yazılı olarak teyid ettiği" isimler için yönetimin yazılı
ifadesi esas alınacaktır.
Sene içindeki girişlerde prim hesabı 3' er aylık dönemler bazında yapılmakta
olup, gün esaslı olması tercih sebebi olacaktır.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-c maddesi "futbol, ağır ve tehlikeli jimnastik
hareketleri ve profesyonel spor hareketleri" kapsamda olacak şekilde
düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-d maddesi "her nevi spor müsabakaları ile
sürat ve mukavemet yarışları (futbol müsabaka ve antremanları )" kapsamda
olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-f maddesi "deprem, sel, yanadağ püskürmesi
ve yer kayması" kapsamda olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-g) maddesi ( 5 inci maddenin (e) bendinde
belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj
eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu
eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler) hali hazırda kapsam dışı olup, kapsama alınması talep
edilmektedir.
Tedavi masrafları teminatı için nakil ücretleri hali hazırda kapsam dışı olup
kapsama alınması talep edilmektedir.
Teminat tüm dünyada ve 24 saat geçerlidir.
16 yaşından küçüklere vefat teminatı verilmemiş olup, cenaze masrafları için 500
TL teminat verilmektedir. Bu maddede iyileştirme tercih sebebidir.
Sigorta teminatı, hasar anında devreye girecektir, başlangıç süresi konusunda
herhangi bir muafiyet olmayacaktır.
Ameliyat sonrası fizik tedavi, tedavi masrafları teminatı kapsamında 10 seans ile
sınırlandırılarak kapsamdadır.
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Uzman hekimlerce (fizik ted., cerrahi, ortopedi vb.) gerekli tedaviyi öngören rapor
ile birlikte fizik tedavi, laboratuvar ve her türlü tanı giderleri teminat
kapsamındadır.
Tüm tedavi masraflarında TTB fiyatlandırması esas alınmaktadır.
Ameliyat öncesi yapılan fizik tedavi giderleri kapsam dahilinde değildir. İyileştirme
tercih sebebidir.
Tanı ve fizik tedavi giderleri toplam tedavi masrafları teminatının %40' ını
aşmayacak şekilde kapsamdadır.
Hasar ihbarlarının doktor raporu ile birlikte olay tarihini takip eden 10 gün içinde
yapılması (ameliyat ve tedavi süreci uzayabilir) gerekmektedir. TFF yönetimi
kontrolü ile bu kuralda küçük esnemeler kabul edilir olmalıdır.
Poliçe başlangıcından önceki hastalıklar kapsam dışıdır. Ancak sigortalılığı
devam eden sporcu ve tüm sigortalıların sigortalı oldukları yıllar içinde başlamış
sakatlıklarının tedavileri ödenecektir. Benzer şekilde aynı uzuv ve aynı sebeple
bir önceki dönem tedavi görmüş sigortalıların yinelenen, nükseden ve / veya
yeniden oluşan aynı sakatlıkları da kapsam içinde olacaktır.
Takip eden senelerde benzeri sakatlıklar da önceki dönem teminatından değil
yeni dönem teminatlarından ödenecektir.
Profesyonel Lisansı olan futbolcuların listede olmaması veya unutulması gibi
durumlarda sakatlık sonrasında listeye dahil edilip ilgili hasarı ödenecektir.
Poliçede profesyonel lisansı olan futbolcuların tümü sigortalanmaktadır. ( Örnek
işe yeni giren personelin SGK kaydına göre hasarının ödenmesi gibidir.)

2) HAVUZ FERDİ KAZA POLİÇESİ
TEMİNAT ADI

LİMİT TL

Vefat

75.000

Sürekli Sakatlık

75.000

Tedavi Masrafları

15.000

Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı

150

Date: TEMMUZ 2013

Page

SİGORTA KAPSAMI

5 of 8

TFF FERDİ
KAZA
SİGORTASI

A MİLLİ, ÜMİT MİLLİ, GENÇ MİLLİ, BAYAN
MİLLİ TAKIMLARIN VE
DELEGASYONLARIN YURT İÇİ YURT DIŞI
SEYEHATLERİNDE VE AYRICA ÇEŞİTLİ
TURNUVALARIN TÜM KATILIMCI
(FUTBOLCU-TEKNİK ADAM) VE
DELEGASYONLARININ YURT İÇİ YURT
DIŞI SEYAHATLERİNDE, OYUNCULARIN,
MAÇ SIRASINDA, MAÇA GİDİŞ
GELİŞLERİNDE, ANTREMAN VE KAMP
ÇALIŞMALARI SIRASINDA
GEÇİREBİLECEKLERİ KAZALAR VE
SAKATLIKLARIN TEDAVİ GİDERLERİ
(AYNI DURUMLAR ÇERÇEVESİNDE
DEPREM DAHİL OLACAK ŞEKİLDE) KISMİ,
DAİMİ MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİNE
KARŞI OLABİLECEK HER TÜRLÜ
MASRAFLAR GÜNÜN 24 SAATİ TEMİNAT
ALTINDADIR. KAFİLEYE İŞTİRAK EDEN
DELEGASYON İÇİN DE AYNEN BU
TEMİNATLAR GEÇERLİDİR.

Koşullar;







Poliçe isimsiz 150 kişi üzerinden oluşturulur. Organizasyon bazında tarih
aralığında isim listeleri üzerinden zeyiller düzenlemek sureti ile takibi yapılır. Yurt
dışı organizasyonlarında bu zeyiller, vize işlemleri için de kullanılacağından aynı
gün içinde sigortalıya iletilmesi gerekir. Aynı tarihteki toplamda 150 kişiyi geçen
organizasyonlar için geçen kiş sayısı ve gün kadar, gün esaslı prim hesabı ile ek
prim zeyili ayrıca oluşturulur.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-c maddesi "futbol, ağır ve tehlikeli jimnastik
hareketleri ve profesyonel spor hareketleri" kapsamda olacak şekilde
düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-d maddesi "her nevi spor müsabakaları ile
sürat ve mukavemet yarışları (futbol müsabaka ve antremanları )" kapsamda
olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-f maddesi "deprem, sel, yanadağ püskürmesi
ve yer kayması" kapsamda olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-g) maddesi ( 5 inci maddenin (e) bendinde
belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj
eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu
eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler) maddesi kapsamda olacak şekilde düzenlenecektir.
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Tedavi masrafları teminatı için nakil ücretleri hali hazırda kapsam dışı olup
kapsama alınması talep edilmektedir.
Teminat tüm dünyada ve 24 saat geçerlidir.
16 yaşından küçüklere vefat teminatı verilmemiş olup, cenaze masrafları için 500
TL teminat verilmektedir. Bu maddede iyileştirme tercih sebebidir. Yine 16
yaşından küçüklerin sürekli sakatlık teminatu azami 2.000 TL olarak belirlenmiş
olup, sigortalının hayatta kaldığı sürece 10 yılda eşit miktarlarda olmak üzere
yıllık gelire çevrilerek ödenir. 10 yıllık süre dolmadan 15 yaşlarını doldurmaları
halinde bakiye tazminatın tamamı ödenir.
Sigorta teminatı, hasar anında devreye girecektir, başlangıç süresi konusunda
herhangi bir muafiyet olmayacaktır. / Poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
oluşmuş olmak kaydı ile...
Ameliyat sonrası fizik tedavi, tedavi masrafları teminatı kapsamında 10 seans ile
sınırlandırılarak kapsamdadır.
Uzman hekimlerce (fizik ted., cerrahi, ortopedi vb.) gerekli tedaviyi öngören rapor
ile birlikte fizik tedavi, laboratuvar ve her türlü tanı giderleri teminat
kapsamındadır.
Tüm tedavi masraflarında TTB fiyatlandırması kısıtı yoktur.
Ameliyat öncesi yapılan fizik tedavi giderleri kapsam dahilinde değildir. İyileştirme
tercih sebebidir.
Tanı ve fizik tedavi giderleri toplam tedavi masrafları teminatının %40' ını
aşmayacak şekilde kapsamdadır (ilaveten Tomografi ve MR için %25 muafiyet
vardır).
Poliçe başlangıcından önceki hastalıklar kapsam dışıdır (ancak poliçe vadesi
gününde aktif olan bir turnuva kapsamın için bu kuralın sakatlık kısmı geçerli
olmayacaktır).
Hasar ihbarının yapılması için süre kısıtı yoktur.

3) GÜNLÜK – MÜNFERİT FERDİ KAZA POLİÇESİ
TEMİNAT ADI

LİMİT TL

Vefat

30.000

Sürekli Sakatlık

30.000

Tedavi Masrafları

3.000

Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı

-
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ÇEŞİTLİ TURNUVALAR VE KAMPLARDA
YER ALAN, LİSANSLI-LİSANSIZ, AMATÖRPROFESYONEL (KÜÇÜK YAŞTAKİ
ÇOCUKLAR DAHİL) FUTBOLCU, TEKNİK
ADAM VE DELEGASYONLARININ,
TURNUVA VE/VEYA KAMP SÜRESİNCE
MEYDANA GELEBİLECEK KAZA VE
SAKATLIKLARININ (TURNUVA, KAMP
YERİNE GELİŞ GİDİŞ, ANTREMAN,
MÜSABAKA VB DAHİL) TEDAVİ
MARAFLARI (AYNI DURUMLAR
ÇERÇEVESİNDE DEPREM DAHİL OLACAK
ŞEKİLDE) , KISMİ, DAİMİ MALULİYET VE
ÖLÜM HALLERİNE KARŞI OLUŞABİLECEK
HER TÜRLÜ MASRAFLAR TEMİNAT
ALTINDADIR

Koşullar;










Herhangi bir ana poliçe olmayıp, turnuva, organizasyon, kamp boyunca
belirlenmiş şekilde primlendirilir. Her organizasyon ayrı poliçedir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-c maddesi "futbol, ağır ve tehlikeli jimnastik
hareketleri ve profesyonel spor hareketleri" kapsamda olacak şekilde
düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-d maddesi "her nevi spor müsabakaları ile
sürat ve mukavemet yarışları (futbol müsabaka ve antremanları )" kapsamda
olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-f maddesi "deprem, sel, yanadağ püskürmesi
ve yer kayması" kapsamda olacak şekilde düzenlenecektir.
Ferdi kaza sigortası genel şartları 6-g) maddesi ( 5 inci maddenin (e) bendinde
belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj
eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu
eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler) hali hazırda kapsam dışı olup, kapsama alınması talep
edilmektedir.
Tedavi masrafları teminatı için nakil ücretleri hali hazırda kapsam dışı olup
kapsama alınması talep edilmektedir.
Teminat tüm dünyada ve 24 saat geçerlidir.
16 yaşından küçüklere vefat teminatı verilmemiş olup, cenaze masrafları için 500
TL teminat verilmektedir. Bu maddede iyileştirme tercih sebebidir.

Date: TEMMUZ 2013

Page










8 of 8

TFF FERDİ
KAZA
SİGORTASI

Sigorta teminatı, hasar anında devreye girecektir, başlangıç süresi konusunda
herhangi bir muafiyet olmayacaktır. / Poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
oluşmuş olmak kaydı ile...
Ameliyat sonrası fizik tedavi, tedavi masrafları teminatı kapsamında 10 seans ile
sınırlandırılarak kapsamdadır.
Uzman hekimlerce (fizik ted., cerrahi, ortopedi vb.) gerekli tedaviyi öngören rapor
ile birlikte fizik tedavi, laboratuvar ve her türlü tanı giderleri teminat
kapsamındadır.
Tüm tedavi masraflarında TTB fiyatlandırması kısıtı yoktur.
Ameliyat öncesi yapılan fizik tedavi giderleri kapsam dahilinde değildir. İyileştirme
tercih sebebidir.
Tanı ve fizik tedavi giderleri toplam tedavi masrafları teminatının %40' ını
aşmayacak şekilde kapsamdadır
Poliçe başlangıcından önceki hastalıklar kapsam dışıdır (ancak poliçe vadesi
gününde aktif olan bir turnuva kapsamın için bu kuralın sakatlık kısmı geçerli
olmayacaktır).
Hasar ihbarının yapılması için süre kısıtı yoktur.

