
YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI 
 
 
SEYAHAT SİGORTASI NEDİR? 

Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma 
veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın 
bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı 
zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür 
 
 
YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNİN NELERİ KAPSAMAKTADIR?  

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından 
ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani ortaya çıkan sağlık risklerine karşı 
koruyan bir özel sigorta türüdür. 
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut 
bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi 
kaydıyla, Sigortalı' ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 
 
 
SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİNE YAŞ ARALIĞI NEDİR?  

Seyahat sigortası her yaş grubu kişiler için alınabilir. Ancak 70 yaş ve üstü kişiler için sadece kaza sonucu oluşan 
sağlık giderleri ve tıbbi nakiller karşılanır. Acil olsa da Hastalık sonucu oluşabilecek sağlık giderleri 70 yaş ve üstü 
için kapsam dışındadır 
 
 
YURTDIŞINDA MEYDANA GELEN SAĞLIK GİDERLERİM İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?  

Yurtdışında gerçekleşen sağlık giderlerinizi ekindeki evrakları acentenize iletmeniz halinde fatura bedelinizi 
giderleriniz sağlık sigortası poliçe şart ve uygulamalarınız çerçevesinde değerlendirilecektir 
 
 
SEYAHAT SAĞLIK POLİÇESİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMAMI KARŞILAR MI?  

Seyahat sağlık sigortaları sadece seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza 
veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan tedavi ve nakil giderlerinizi 
karşılar. Poliçe satın almadan önceki dönemde mevcut bulunan hastalıklar poliçe kapsamı dışındadır 
 
 
POLİÇEYİ ALDIĞIMDA TEMİNAT NE ZAMAN BAŞLAR? 

Sigortanız, poliçenizde belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde yürürlükte kalır ve seyahat başladığı noktada 
devreye girer.  
Poliçeniz kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Türkiye’de 
gerçekleşen sağlık giderleri kapsam dışındadır 
 
 
POLİÇEM BİTTİĞİ TARİHTE TEDAVİM DEVAM EDİYORSA ÖDEME YAPILIYOR MU? 

Poliçenizin bitiş tarihinden (yıllık olarak düzenlenen poliçelerde 42 günlük seyahat süresinin bitiminden) sonra 
tedavinizin devam ettiği durumlarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. 
Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez 
 
POLİÇEM HER YERDE GEÇERLİ Mİ? 

Sigorta teminatları; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ikamet eden kişiler için, Türkiye hariç, Seyahat Acil 
Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa veya (ABD/Kanada hariç) dünyanın her yerinde; Seyahat 
Acil Sağlık Sigortası’nın tercih edilmesi durumunda Avrupa ve dünyanın her yerinde, poliçenizde belirtilen toplam 
maksimum limit dahilinde geçerlidir 
 
POLİÇEMİ İPTAL ETTİREBİLİYOR MUYUM? 

Sigortalının veya Sigorta Ettirenin iptal talebinde bulunması durumunda, sigortacı primin tamamına hak kazanır. 
Poliçe başka bir kişiye devredilemez 
 


