
BİREYSEL SİGORTA ÜRÜNLERİ



MUTLULUK,
NELERE SAHİP
OLDUĞUMUZ DEĞİL 
NE KADAR KEYİF
ALABİLDİĞİMİZDİR...



İSTANBUL SİGORTA
Hayatınız sizin için ne kadar değerli?

İstanbul Sigorta olarak, sigortalanabilir 
risklere yönelik gerek ulusal, gerek ulus-
lar arası arenada vereceğimiz güvenilir 
ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektörün 
önde gelen lider kuruluşları arasında 
yerimizi korumak ve markamızı sürekli 
gelişen teknolojimizle geleceğe taşımak-
tayız. Sigortalanabilir riskler konusunda 
danışmanlık yapmak, güçlü kadromuzla 
müşteri odaklı, dürüst, güvenilir, kaliteli 
ve gizlilik prensibine bağlı olarak hizmet 
vermekteyiz.



KASKO 
Kasko; aracınızla beraber sizi, yolcuları ve 
araçla taşınan mallarınızı, hatta karşı 
aracı ve karşı araçtaki yolcuları da güvence 
altına alır.



Kasko Sigortası

Trafik Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortanızı İstanbul Sigorta’dan yaptırın, 
sorumlu olduğunuz maddi zararlara karşı güçlü durun!

Zorunlu trafik sigortanızı İstanbul Sigorta’dan
yaptırarak;

 Kara yollarında meydana gelebilecek herhangi bir
    kazada sorumluluklarınızı güvence altına alabilirsiniz.
    
    Karşı aracın hasarları ve karşı araçta bulunan kişilerin 
    zarara uğramasından doğabilecek tazminat talepleri
    güvence altına alabilirsiniz.

İstanbul Sigorta ile aracınızı güvence altına alın,
keyfini çıkarın...

Kaskonuzu İstanbul Sigorta’dan yaptırarak aracınızı,

    Kaza
    Yolda Kalma
    Çalınma
    Sel
    Anahtar Kaybı

 Yanlış Yakıt Dolumu gibi birçok riske karşı korursunuz.



DASK 

Zorunlu Deprem Sigortanızı İstanbul 
Sigorta ile yaptırarak depremin, deprem 
sonucu oluşabilecek yangın, infilak, 
tsunami ve yer kaymasının binanızda 
neden olabileceğ hasarlara karşı güvence 
sağlarsınız.

EŞYA SİGORTASI 
 
Eşyalarınız için risk oluşturan;

 Yangın
 Hırsızlık
 Su Baskını
 Cam kırılması

gibi durumlar için eşyalarınızı güvence altına alın! 
Siz rahatınıza bakın, eşyalarınızı biz koruyalım.



Konut Sigortası
İstanbul Sigorta, konut sigortası ile evinizi, eşyalarınızı ve 
ailenizi güvence altına alırsın. 

Evinizle ilgili tüm riskler düşünüldü;

   Konut sigortası, size depremden sele, hırsızlıktan su
   baskınına, yangından fırtınaya kadar pek çok riske
   karşı teminat sunar.
    
   Apartmanınızın ortak alanlarında meydana gelecek
   bir hasarda,sizin sorumluluğunuzda kalan kısım da
   poliçe kapsamındadır.

   Kiracıysanız ev sahibinize, ev sahibiyseniz kiracınıza karşı
   maddi sorumluluklarınız karşılanır.

   Evde yaşayanların yaralanması sonucunda oluşacak tedavi
   gideleri poliçeniz tarafından ödenir.



Seyahat Sağlık Sigortası
 
Siz seyahattayken sağlığınız bize emanet;

  Yurtdışında Tıbbi Tedavi Teminatı
  Sigortalının Nakli
  Vefat Eden Sigortalının Nakli

  Acil Tıbbi Yardım
gibi durumlar için sağlığınızı güvence altına alın.

İstanbul Sigorta



Bagajın bulunması ve 
sigortalıya ulaştırılması,

Tarifeli bagaj kaybı, zarar 
görmesi, çalınması,

Bilet kaybı veya pasaport 
kaybı olması durumunda 
zararın karşılanması.

Seyahat iptali,

Yaralanma veya hastalık 
nedeniyle yurtdışında 
konaklama süresinin 
uzatılması,

Sigortalının tedavisi tedavi 
nedeniyle aile üyelerinden 
birinin seyahati.

Kaza sonucu vefat teminatı,

Kaza sonucu sürekli sakatlık 
teminatı,

Yurtdışındaki seyahati 
süresince hastalık veya 
yaralanma durumunda tıbbi 
tedavi giderleri.

Seyahat Sigortası
İstanbul Sigorta olarak bu ürünümüz ile yalnızca tatil sırasında olabilecek riskler için değil, tur ile yapılan 
tatilin iptal olması, aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun 
durdurulması gibi kişileri hazırlıksız yakalayan durumlar karşısında da sigortalımızı koruyoruz.



SAĞLIĞINIZ İÇİN
EN UYGUN VE EN GENİŞ 
ÇÖZÜMLER...



Sağlık Sigortası

Hayata Devam Sigortası

Acil Sağlık Teminatı

İstanbul Sigorta ile sağlık sigortası yaptırın, gideceğiniz
hastane ve doktoru siz seçin...

İstanbul Sigorta sizi sağlığınızla ilgili konularda da yalnız bırakmıyor. Alacağınız sağlık sigortası 
ile günlük yaşantınızda karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde ayakta ya da yatarak tedavi 
giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı, inceleme ve ilaç giderleriniz, küçük ya da 
büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır.

 Kalp, kanser ve şeker hastalıklarında bekleme süresi yoktur.
 Acil durumlarda, en yakın donanımlı sağlık merkezine ambulansla ücretsiz ulaştırılırsınız. 
 0-6 yaş arası çocukların tüm çocukluk ve koruyucu aşıları(alerji aşıları hariç) ayakta tedavi   

    teminatı kapsamındadır.

Siz her hastalığın üstesinden İstanbul Sigorta’nın desteği ile geleceksiniz.

Başınıza gelebilecek bir hastalık ile hayatınız tamamen değişebilir.
Hayata Devam Sigortası ile, sizi umutsuz bırakabilecek maddi risklerinizi
güvence altına alabilirsiniz.

    
    Kanser
    MS (Multiple Sclerosis)
    Böbrek yetmezliği
    Karaciğer yetmezliği ve kalp yetmezliği nedeniyle yapılacak organ nakilleri
    Körlük

Acil durumlarda sağlık güvenceniz İstanbul Sigorta’da...

Acil sağlık sigortası ile, acil durumlarda ihtiyaç duyabileceğiniz yatarak tedavi ve 
günlük hastane masraflarınız karşılanır. Üstelik sizin veya güvence altına aldığınız aile 
bireylerinizin sağlık durumu ile ilgili ücretsiz tıbbi danışmanlık hizmeti verilir.



Çoklu teklif modülü 
ile en iyi fırsat, 
En Uygun Poliçe 
Garantisi!



Siz hayatın tad
ını çıkarın,

Gerisini bize bır
akın!





Geleceğiniz için 
bugünden biriktirmek 

size iyi gelecek...



Bireysel Emeklilik 
(BES) 
Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında aklınıza takılan 
soruların yanıtları için bizi arayın!

444 63 30
 
Size bir telefon kadar uzağız...



Emekliliğe Yatırım Planı

Siz de
İstanbul Sigorta

ile emekli olun hayatın 
tadını çıkarın

Hayallerinizdeki gelecek için BES’e adım atın, %25’lik devlet katkısından hemen yararlanmaya başlayın.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), geleceğiniz için bugünden düzenli birikim yapmanızı sağlayan, sosyal 
güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet tarafından desteklenen özel bir emeklilik sistemidir.

Yeni BES dönemiyle birlikte, devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına ödediği devlet katkısından 
yararlanabilirsiniz. Devlet katkısı, ödediğiniz katkı payının %25i kadardır. Örneğin; hesabınıza 1000 TL 
katkı payı yatırarak, 250 TL’lik birikim yapabilirsiniz.

* Devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin, %25’ini geçemez.

Emekliliğe yatırım planı ile,

Ödeme periyodunuzu kendiniz 
belirleyebilir;ödemelerinizi kendi tercihinize 
göre aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak 
yapabilirsiniz.

Plan ve fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz.

İstediğiniz zaman ara ödeme yapabilirsiniz.

Düzenli tasarruf edersiniz. Katkı payı 
tutarınız kredi kartınızdan ya da banka 
hesabınızdan düzenli olarak tahsil edilir. 
 
Devlet katkısından faydalanırsınız. 

Güvenli ve şeffaf bir sisteme dahil 
olursunuz.



Hayat Sigortası

Hayat Sigortası teminatlarım neler?
 
Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; 
sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye 
girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni 
varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek ,mali güçlüklerin yaşanmasını 
engellemektedir. 

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyım? 

Hayatınız ne kadar değerli?

Siz de
İstanbul Sigorta
ile hayat sigortanızı yaptırın
hayatın kötü sürprizlerine
karşı güvende olun.

Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı daha kolay devam ettirmenizi sağlar.  

Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini 
devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar. 

Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin 
ödenmesini düşük primlerle sağlar.  

Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal 
destek sağlar.  

Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi 
matrahından düşülebilir. 



Hayatınız
ne kadar

DEĞERLİ ?



Çocuğunuzun
geleceği için...



Eğitim Sigortası

Birgün başınıza kötü bir kaza gelirse, çocuklarınız eği-
timlerine nasıl devam eder? Çocuğunuzun eğitimi, 
onun tüm geleceğini etkileyecek en önemli süreçtir. 
Bu süreçte yaşayabileceğiniz beklenmeyen olumsuz-
luklara karşı onların eğitimlerini Eğitim Sigortası ile 
güvence altına alıyoruz. Size, çocuğunuz kaç yaşında 
olursa olsun, arzuladığınız düzeyde eğitim alması için 
özel bir imkan sunuyoruz.

Eğitim Sigortasının Avantajları Neler? 

18 ila 69 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Eğitim 
Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz. 

Sigorta süresi 1 yıldır ve her yıl yenileyebilirsiniz.

Eğitim Sigortası, yaşam kaybı teminatını içerir. 

Teminat tutarını, sigorta başlangıç tarihinde 
beklenti ve tercihlerinize göre belirlersiniz.

Yaşam kaybı durumunda, başlangıçta 
belirlediğiniz 3 aylık ya da yıllık gelir tutarını, 
gelir alma süresince lehtar olarak belirlediğiniz 
çocuğunuza veya vasisine öderiz.

Gelir alma süresini, 1 ila 20 yıl arası belirleyebilirsiniz.

Hiç düşündünüz mü?



SİZCE SİGORTA 
YAPTIRILMASI GEREKEN 
EN ÖNEMLI ŞEY
NEDİR ? 

HAYATINIZ MI ?ARABANIZ MI ?EVİNİZ Mİ ?



 Araç Sigortası

 Trafik Sigortası

 İşyeri Sigortası

 Nakliyat Sigortası

 Konut Sigortası

 Dask Sigortası

 Yıllık Hayat Sigortası

 Ferdi Kaza Sigortası

 Seyahat Sağlık Sigortası

 Eczane Sigortası

 Sağlık Sigortası

 Eğitim Sigortası

 Emeklilik Sigortası (BES)
 

 Sorumluluk Sigortası

 Elektronik Cihaz Sigortası

GENEL MÜDÜRLÜK

Tel
Fax

: 0212 6 444 222
: 0212 6 444 223

info@istanbulsigorta.com
www.istanbulsigorta.com

My Office 212 Residence Taşocağı Cd. Mahmutbey Mh.
No: 3 B Blok Kat: 21 Güneşli Bağcılar İstanbul

Müşteri Hizmetleri
444 63 30

Ailenizden evinize, aracınızdan isinize;
Her sey güvencemiz altında!

mailto:info@istanbulsigorta.com
http://www.istanbulsigorta.com/


www.istanbulsigorta.com

facebook.com/istanbulsigorta

twitter.com/istanbulsigorta

instagram.com/istanbulsigorta

linkedin.com/company/istanbulsigorta

444 63 30

http://www.istanbulsigorta.com/
http://facebook.com/istanbulsigorta
http://twitter.com/istanbulsigorta
http://instagram.com/istanbulsigorta
http://linkedin.com/company/istanbulsigorta

