
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası 
 
Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Nedir? 
Sigortalıyı kazalara karşı koruma altına alırken aynı zamanda Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü üyesi yaparak 
geleneksel Türk insanının ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış Aile Destek Hizmetleri’nden faydalanmasını 
sağlayan ferdi kaza sigortasıdır. 
 

Ürünün Teminatları ve Sağlayacağı Hizmetler Nelerdir? 
Üründe kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sürekli sakatlık teminatları yer almaktadır. Ayrıca bu sigorta ile 
Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü Üyesi olan sigortalılara Aile Destek Hizmetleri ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. 
 
Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu vefatı halinde, poliçede belirtilen 
kaza sonucu vefat teminat tutarı, önceden tayin edilmiş lehtara veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni 
varislerine ödenir. 
 
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel 
Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak 
malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede 
belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde 
sigortalıya ödenir. 
 

Teminat Tutarları Ne Kadardır? 
Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminat tutarları 30.000 TL’dir. 
 

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir? 
18-65 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i 
geçmemelidir. 
 

Sigorta Süresi Ne kadardır? 
Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçenin 5 yıllık yenileme garantisi* bulunmaktadır. Ürünün 5 yıllık yenileme 
garantisi sayesinde, sigorta ettirenin ek bir beyanına ihtiyaç olmadan bir yıllık vadesinin sonunda poliçe 
otomatik olarak yenilenir, yenileme yapılırken prim tutarında artış yapılmaz. 
 
(*) Aksi yönde yazılı bir talep olmadığı sürece poliçe yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilenir. Sigorta priminin 
taksitinin vadesinde ödenmemesi nedeniyle poliçenin iptal edilmesi durumunda yenileme garantisi ortadan kalkar. İşbu 
yenileme garantili ferdi kaza sigortası süresi içerisinde teminat azaltma ya da arttırma işlemi yapılmamaktadır. 

 

Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü Aile Destek Hizmetleri İle Sağlanan Avantajlar Nelerdir? 
 
Sigortalılar bu ürüne sahip oldukları takdirde Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü kapsamında sunulan Aile 
Destek Hizmetleri’nden ücretsiz olarak yararlanacaklardır. Sigortalı Aile Destek Hizmetleri’nde yer alan 
ücretsiz hizmetlerin her birinden yılda bir kez yararlanabilir, indirimli hizmetlerin kullanımında bir sınır 
yoktur. Aile Destek Hizmetleri’nde yer alan hizmetler yıllık limitler dâhilinde sigortalının yakınları tarafından 
da kullanılabilir. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Aile Destek Hizmetleri Hizmetler 

Ev Destek Hizmetleri 

Ücretsiz: Kombi Bakımı, Klima Bakımı, Halı Yıkama 

İndirimli: Ev Temizliği, Ev Taşıma, Ev Tadilat (%40’a varan indirim) 

Araç Bakım Hizmetleri 

Ücretsiz: Araç Checkup, Rot & Balans, Klima Bakımı, Lastiklere 
Nitrojen Gazı Dolumu 

İndirimli: Periyodik Bakım, İşçilik, Araç Yıkama (%25’a varan 
indirim) 

Alışveriş İndirim Hizmetleri 
İndirimli: Kuyumcu, Giyim, Ev Tekstili, Ulaşım, Kuru Temizleme 
(%30’a varan indirim) 

 
Sigortalıların, Aile Destek Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi almak ve hizmetlerden yararlanmak için Aile 
Destek Hizmetleri Müşteri Hattı 0212 705 11 81’i araması gerekmektedir. Tüm randevuların ve hizmet 
taleplerinin bu hat üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 

Ürünün Prim Tutarı Ne Kadar? 
Ürünün prim tutarı 225 TL’dir.  
 

Prim Ödeme Dönemi Ve Prim Ödeme Araçları Nelerdir? 
Sigorta primi; sigorta başlangıcında peşin (tek ödeme) veya en fazla 12 eşit taksitte kredi kartından ya da 
peşin (tek ödeme) olarak Finansbank’ta bulunan hesaptan tahsil edilir. 

 
 
 
CİGNA FİNANS AYRICALIKLAR KULÜBÜ 
AİLE DESTEK HİZMETLERİ KULLANIM ŞARTLARI 
 

ÜCRETSİZ HİZMETLER 
 
1. Kombi Bakımı: Sigortalının konut tipi yoğuşmalı veya yoğuşmasız kombisinin yıllık bakımının ücretsiz 
olarak yapılmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmet; sigortalının bir adet kombisi için yılda bir kez geçerlidir. 
 
Kombi Bakımı aşağıda belirtilen hizmetlerden oluşmaktadır: 

 Arıza Tespiti 

 Kapak Sökülerek Cihazda Biriken Tozun Temizlenmesi 

 Fan Kontrolü 

 Eşanjör Kontrolü 

 Gaz Basıncı Ölçümü 

 Elektrik Kaçağı Kontrolü 

 
2. Klima Bakımı: Sigortalının mobil, duvar tipi veya salon tipi klimasının yıllık bakımının ücretsiz olarak 
yapılmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmet; sigortalının bir adet kliması için yılda bir kez geçerlidir. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Klima Bakımı aşağıda belirtilen hizmetlerden oluşmaktadır: 

 Arıza Tespiti 

 Elektrik Kaçağı Kontrolü 

 Gaz Basıncı Ölçümü 

 İç Ünite Filtreleri Temizliği 

 İç ve Dış Ünite Plastik Kasa Temizliği 

 
3. Halı Yıkama: Sigortalının dört metrekareye kadar olan halısının ücretsiz yıkanmasını sağlayan hizmettir. 
Dört metrekarenin üzerindeki halı yıkama taleplerinde ilk dört metrekare ücretsiz, üzerinde kalan kısım için 
indirimli yıkama hizmeti sunulmaktadır. Ücretsiz halı yıkama hizmeti yılda bir kullanılabilirken indirimli 
hizmetin kullanımında bir sınır bulunmamaktadır. Anlaşmalı kurumlarda; 10 metrekare ve üzeri halı yıkama 
işlemlerinde evden teslimat yapılabilmektedir, bu metrekarenin altındaki halıların yıkanmasında 
sigortalının anlaşmalı kuruma halısını teslim etmesi gerekmektedir. 
 
4. Araç Check-Up Hizmeti: Sigortalının aracında motor, ateşleme, soğutma, yakıt, debriyaj, vites kutusu, 
elektronik, klima, egzoz sistemlerinde detaylı kontrolün ücretsiz olarak yapılmasını sağlayan hizmettir. Bu 
hizmet sigortalının bir adet aracı için yılda bir kez geçerlidir.  
 
5. Araç Rot-Balans Ayarı: Sigortalının aracında rot-balans ayarının ücretsiz olarak yapılmasını sağlayan 
hizmettir. Bu hizmet sigortalının bir adet aracı için yılda bir kez geçerlidir.  
 
6. Araç Klima Bakımı: Sigortalının aracında klima ve havalandırmasının özel bir solüsyon ile ücretsiz olarak 
temizlenmesini sağlayan hizmettir. Bu hizmet sigortalının bir adet aracı için yılda bir kez geçerlidir. 
 
7. Lastiklere Nitrojen Gazı Dolumu: Sigortalının aracında lastiklerin içten yanma ve tahribat riskini en aza 
indiren Nitrojen Gazı ile ücretsiz olarak doldurulmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmet sigortalının bir adet 
aracı için yılda bir kez geçerlidir. 
 

İNDİRİMLİ HİZMETLER 
 

1. Sigortalının Ev Temizliği, Ev Taşıma, Ev Tadilat alışverişlerinde %40’a varan indirimler sağlanmaktadır. 

2. Sigortalının Periyodik Bakım, İşçilik, Araç Yıkama alışverişlerinde %25’e varan indirimler sağlanmaktadır. 

3. Sigortalının Kuyumcu alışverişlerinde altın ürünlerinde %5, pırlanta ürünlerinde %10 indirim 
sağlanmaktadır. 

4. Sigortalının karayolu ulaşım alışverişlerinde %25’e varan indirim sağlanacaktır. 

5. Sigortalının giyim alışverişlerinde %30’a, ev tekstili alışverişlerinde %20’ye, kişisel bakım alışverişlerinde 
%15’e, kuru temizleme alışverişlerinde %15’e varan indirim sağlanacaktır. 

6. Bu indirimler anlaşmalı hizmet aşında geçerlidir. İndirim sağlanan kurumlar ve indirim oranları yıl 
içerisinde dönemsel farklılıklar gösterebilir. 
 
ÖZEL ŞARTLAR 
 

 Sigortalı ücretsiz hizmetlerden poliçe süresi içerisinde birer kez faydalanılabilir, indirimli hizmetlerin 

kullanımında ise bir sınır bulunmamaktadır. 

 Yıllık limitler dâhilinde ücretsiz ve indirimli hizmetlerden sigortalı yakınları da faydalanabilirler. 



 

 

 

 

 

 

 Aile Destek Hizmetleri kapsamındaki tüm talepler 0212 705 11 81 nolu Aile Destek Hizmetleri Müşteri 

Hattı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu müşteri hattı üzerinden gerçekleştirilmeyen işlemlerden 

Cigna Finans sorumlu değildir. 

 
Kombi – Klima Bakımı Hizmeti Kullanımı Hakkında; 
 

 Çalışmayan, kırık, demonte cihazlara (kombi-klima) bakım hizmeti verilmez. Bakım işlemi sırasında, 

servis yetkilisinin arıza tespiti söz konusu olursa, arızanın büyümemesi vb. sebeplerden bakım 

işlemine devam edilmez. 

 Sigortalının onaylaması durumunda, servis yetkilisi; indirimli fiyatlar üzerinden arızanın tamirini 

gerçekleştirdikten sonra bakım hizmetini sağlar. Sigortalının arızanın tamirini farklı bir servise 

yaptırmak istemesi durumunda, servis yetkilisi bakım işlemini yapmadan konuttan ayrılır. Sigortalının 

Bakım hizmetini farklı bir tarihte ve arıza giderildikten sonra faydalanma hakkı saklıdır. 

 Kombi Bakım hizmeti, cihazın kapak ünitesi açılarak yapılmaktadır. Bu sebeple, garanti kapsamındaki 

cihazlarda, cihazın garantisi kapsam dışı kaldığından bakım hizmeti önerilmemektedir. Sigortalının bu 

bilgiye rağmen bakım hizmetinden yararlanmak istemesi durumunda, yazılı muvafakatname vermesi 

durumunda hizmet sağlanacaktır. 

 Bakım sırasında ek bir işlem ihtiyacı duyulması halinde, sigortalının onayına istinaden, servis yetkilisi 

indirimli fiyatlar üzerinden hizmeti sağlayacaktır. 

 Randevu talebi sırasında, cihazın markası, kullanım süresi, cihazda mevcut bir arızanın olup olmadığı 

çağrı merkezi yetkilileri tarafından sorulacaktır. Sigortalının hatalı ya da eksik bilgi vermesinden 

kaynaklı oluşabilecek olası memnuniyetsizlikten Cigna Finans sorumlu değildir. 

 


