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KREDİ KORUMA SİGORTASI

Hangi riskler güvence 
altına alınır?

Tüm sigortalılar için vefat, tam ve daimi 
maluliyet, buna ek olarak
bordrolular için istek dışı işsizlik;
serbest meslek sahipleri, devlet 
memurları ve tüzel kredilerde firma 
yetkilileri için kaza ve hastalık sonucu 
maluliyet, diğerleri için tehlikeli 
hastalıklar.

Ne faydası var?

Vefat, tam ve daimi maluliyet, tehlikeli 
hastalıklar durumunda kredi borç 
bakiyesinin tamamını, işsizlik veya kaza 
ve hastalık sonucu maluliyet durumunda 
her olayda maksimum 6 taksit olmak 
üzere toplam 18 taksiti sizin yerinize 
öder.

Süresi nedir? Kredi süresi boyunca geçerlidir.

Prim ne kadardır? Kredi tutarına ve vadeye göre 
Değişkendir.

*Teminat detayları, istisnalar ve limitler için lütfen bilgilendirme formuna, poliçeye ve 
ekindeki özel/genel şartlara bakınız.

Kredi 
Koruma 
Sigortası
Beklenmedik durumlarda 
kredinizin taksitlerini sizin yerinize 
sigortanız ödesin.



KREDİ KORUMA SİGORTASI NEDİR?
Kredi Koruma Teminatlı Hayat Sigortası, Koç Fiat Kredi’den kredi 
kullanan müşterimizin, kredi süresi boyunca, taksit ödemesini 
yapamamasına neden olacak beklenmeyen olaylar karşısında, 
güvence altına alıp böyle durumlarda taksit ödemelerini koruma 
altına alan bir sigorta ürünüdür.

KİMLER FAYDALANABİLİR?
• Koç Fiat Kredi’den kredi kullanan gerçek veya tüzel   
 kişiler, 
• Tüm eşit ödemeli kredi planını tercih edenler , 
• Kredi kullanıldığı anda en az 18 yaşında, kredinin   
 ödemeleri tamamlandığında en fazla 65 yaşında   
 olanlar. 

Koç Fiat Kredi müşterisinin kredi vadesi süresince faydalanabileceği 
teminatlar; 

TEMİNATLAR
• VEFAT
Bu teminat ile yaşam kaybı durumunda sigortanız kredi borcunuzun 
tamamını kapatır. Kredi Koruma Sigortası alan herkes bu teminatın 
koruması altındadır. Savaş hali, kendi isteği ile hayatına son verme, 
nükleer rizikolar ve AIDS sonucu vefat teminat dışındadır.

• TAM VE DAİMİ MALULİYET: 
Kredi süresi içinde tam ve sürekli olarak malul kalmanız durumunda 
sigortanız kredi borcunuzun tamamını kapatır. Kredi Koruma Sigortası 
alan herkes bu teminatın koruması altındadır. Bazı meslek gruplarında 
mesleğe bağlı maluliyet, kendi kendini yaralama, tehlikeli  sporlar 
teminat dışındadır.

DÖNÜŞÜMLÜ TEMİNATLAR
Kredi Koruma Sigortası’nın klasik hayat poliçelerinden en büyük 
farkı gelirinizi kaybetme ve bundan dolayı taksit ödemelerinizi 
yapamama risklerini güvence altına almasıdır. 

Gelir kaynağınıza göre aşağıdaki teminatlardan birisi taksit 
ödemelerinizi kredi süresi boyunca dönüşümlü olarak korur.

• İSTEK DIŞI İŞSİZLİK
İşinizi isteğiniz dışında kaybetmeniz durumunda bu teminat devreye 
girer ve tekrar iş bulana kadar kredi taksitlerinizi (olay başı maksimum 
6 taksit) sizin yerinize öder. Bu teminattan bordrolu çalışan herkes 
yararlanır. 
Bu teminat sizin kredi süreniz boyunca maksimum 18 taksitinizi 
korur. Mevsimsel işler, isteğe bağlı işsizlik, haklı sebeplerle işine son 
verilme, ilk 90 gün içinde oluşmuş işsizlik teminat dışındadır.

• KAZA VE HASTALIK SONUCU GEÇİCİ MALULİYET
Kaza veya hastalık sonucu 30 günden uzun süreyle iş göremez 
duruma gelirseniz, sigortanız kredi taksitlerinizi, siz iyileşinceye kadar 
(maksimum 6 taksit) sizin yerinize öder. Bu teminattan serbest 
meslek sahipleri ve devlet memurları veya tüzel krediler için firma 
yetkilileri yararlanır. Kendi kendini yaralama, alkol, uyuşturucu, 
normal hamilelik, sırt problemleri, ilk 90 gün içinde oluşmuş durumlar 
teminat dışındadır.

• TEHLİKELİ HASTALIK
Kredi süresi içinde kanser, felç, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi 
tehlikeli hastalıklara yakalanırsanız sigortanız kredi borcunuzun 
tamamını kapatır. Bu teminattan Emekliler, Öğrenciler, Ev Hanımları 
ve kredi müracatı esnasında çalışmayanlar yararlanır. Önceden var 
olan ya da kronik olan hastalık, cilt kanseri, ilk 90 gün içinde meydana 
gelen hastalıklar teminat dışındadır.

Teminatlar ile ilgili detaylı bilgi, istisnalar ve limitler sigorta bilgilendirme 
formunda, poliçede, özel ve genel şartlar dokümanlarında yer 
almaktadır. Bu sigorta ürünleri Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 
sağlanmaktadır. 
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İstek dışı işşizlik* Kaza ve hastalık sonucu geçici 
maluliyet*

Tehlikeli
hastalıklar

*Gerçek kişi  kredilerinde; İstek dışı işsizlik, Kaza ve Hastalık Sonucu Geçici Maluliyet 
ve Tehlikeli Hastalıklar teminatları poliçe süresi içinde sigortalının mesleki faaliyetinin 
değişmesine paralel olarak değişir. Tüzel kişi kredilerinde ise  dönüşümlü teminat 
olmayıp kaza ve hastalık sonucu geçici maluliyet teminatı geçerlidir.


