
Kimden hangi hizmetleri alabilirsiniz?

İş ve yol sigortası DEVK İş kazası sigortası  GUV/FAKULTA

GUV/FAKULTASaldırıya maruz kalma durumunda DEVK İş kazası sigortası 

DEVK Kaza sigortası 

Saldırıya uğrama durumunda 
danışmanlık için

İş saati dışındaki kaza durumlarında

DEVK Hasta olunan gün sayısı için 
para sigortası Hasta olunan gün sayısına ödenen para 

Acil durum desteği

GUV/FAKULTA  
(veya EVG)

Ceza yargılamalarında hukuksal destek

Fonds soziale Sicherung Stiftungsfamilie BSW & EWH, 
Bahn BKK ve VDES

İş hukuku sigortası (İş yerlerinde 
 meydana gelebilecek sosyal veya iş 
 disiplini ile ilgili soruşturmalar ya da 
ceza ve hukuk davalarında)

EVG

Aşağıda sunulan bütün hizmetler sadece EVG üyeleri için geçerlidir. 
Bu konularda danışmanlık alabilmek için bağlı olduğunuz EVG bürolarına başvurabilirsiniz.

Herhangi bir olay ve kaza durumunda üyelerimizin bizden alabilcekeleri hizmetler.

Herhangi bir saldırıya 
uğradığınızda, dikkat etmeniz 
gereken kurallar:

	➜ İlk önce polise suç  duyrusun-
da bulunmak, ardından EVG 
ve işverene yazılı bildirimde 
bulunmak
	➜ Bağlı olduğunuz işyerinin per-

sonel bürosundan aktif çalışan 
olduğunuza dair belge almak
	➜ Yaralanma durumunlarında 

mutlaka doktordan  detaylı 
rapor almak 
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Robin’i ARA
0800 264 44 44
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DEVK İş ve Yol Kazaları Sigortası 

• İş veya yol kazası sonucu sakat kaldığınızda aylık brüt maaşınızın 7 katı, en az 
15.000 Avro destek alabilirsiniz. 

• Kaza sonrası hastanede kaldığınızda maaşınızın %60 ına kadar, günlük en 
fazla 100 Avro olmak kaydıyla destek alabilirsiniz.

• Hastanede kalacağınız süre için alacağınız tazminatın %50’si kadarını yine 
aynı gün sayısı kadar ama maksimum 100 gün için tazminat olarak alabilir-
siniz.

• Sigortanın geçerli olduğu alanlarda yaşadığınız bir kaza nedeniyle ayakta 
tedavi görmeniz durumunda bu sigorta sadece 5 gün için geçerlidir. 

• Kaza sonrası ölüm durumunda aylık brüt maaşınızın 5 katı, en az 10.000 Avro 
olmak kaydıyla sigortadan destek  alabilirsiniz. 

• 5.000 Avro´ya kadar Kur yardım parası alabilirsiniz (İş yerinde uğranan 
saldırılarda ve intihar vakaları için de geçerlidir). 

• Ağır yaralanma durumlarında 5.000 Avro´ya kadar acil destek alabilirsiniz. 
• Kaza sonrası yeni diş takılması ve muayene ücretleri için 2.000 Avro´ya kadar 

destek alabilirsiniz. 
• Kaza sonrası tedavi amaçlı kur veya rehabilitasyon merkezinde en az 3 hafta 

kaldığınızda bir kereliğe mahsus olmak kaydıyla 400 Avro´ya kadar destek 
alabilirsiniz. 

• Geçici bir süre çalışamaz durumdaysanız ve bu duruma işyerinde tanık 
olduğunuz intihar vakası neden olduysa, 10.000 Avro´ya kadar destek 
alabilirsiniz. Bu koşul intihar vakasına tanık olan otobüs şöförleri ve işyerinde 
saldırya uğrayanlar içinde geçerlidir. 

• Kaza sonrası erken emekliliğe ayrılmak zorunda kaldığınızda, halen devletten 
çocuk parası alan çocuğunuz var ise, çocuğunuz için aylık 250 Avro´ya kadar 
destek alabilirsiniz. 

• İşyerinde uğradığınız saldırının anlamı ve içeriği: „Herhangi bir gasp, hırsızlık, 
şantaj, tehdit ve tehlikeli bir alet ile (örneğin bıçakla) ölümle tehdit saldırısı.“ 

• İşyerinde kaptığınız enfeksiyonlarda, örneğin: kuduz, borelyoz (kene ısırması) 
veya aşı sonucu oluşabilecek hastalıklar da iş kazası olarak değerlendirilir. 

DEVK Hasta olunan gün sayısı için para sigortası 

• Hastalık durumunda işyerinden maaş almamaya başladığınız 
aydan sonra bu desteği almaya hak kazanbilirsiniz. 

• Tam zamanlı çalışanlar için günlük brüt 5 Avro
• Yarı zamanlı çalışanlar için günlük brüt 3 Avro 
• Bu sigorta sadece en az 2 yıldan beri kesintisiz olarak firmada 

çalışanlar için geçerlidir. 
• Bu sigorta iş/yol kazaları ve meslek hastalıkları için geçerli 

değildir. 

GUV Fakulta iş kazası güvenceleri  
(her durum kendi içinde ele alınır) 

• İşyerinde, iş yolunda ve sendika etkinlikle-
rine giderken oluşabilecek yol kazalarında 
ve sonrasında hastanede kalma durumun-
da destek alabilirsiniz. 

• En az 48 saat hastanede kalma durumun-
da 300 Avro destek. Hastanede kaldığınız 
3. günden itibaren günlük  
10 Avro, toplamda en fazla 600 Avro 
destek alabilirsiniz. 

• İşyerinde geçirdiğiniz kaza sonrasında 
çalışamaz duruma geldiyseniz, birkereliğe 
mahsus olmak üzere 12.000 Avro destek 
alabilirsiniz. 

• İşyerinde çalışırken herhangi bir olaydan 
sorumlu tutulmanız durumunda GUV 
Fakulta üyeleri için destek veriyor. 

• İş kazası sonrası ölümlerde geride kalan 
aile fertleri için birkereliğe mahsus 6.000 
Avro GUV Fakulta üyeleri için ek destek 
veriyor. 

GUV Fakulta Hukuki destek

• Cezai ve Idari soruşturmalar durumunda 
hukuki  destek. 

• Eğer kişinin kendi hukuk sigortartası 
yoksa ya da EVG hukuk sigortası için hak 
kazanamaması durumlarında  maddi ve 
manevi tazminat  davası hakkını savunma 
veya haksız suçlamalara karşı savunma 
desteği sunulur. 

DEVK Kaza Sigortası  
(EVG Hizmeti) 

• Herhangi bir kaza yaşandığında, en az 
%20 sakatlık oluşmuş ise, bir kereliğe 
mahsus olmak üzere sendikaya ödemiş 
oldugunuz üyelik aidatının 500 katı 
değeri kadar, en az 1300 Avro olmak 
kaydıyla destek alabilirsiniz. (Emekliye 
ayrılmış üyelerimiz bu hizmetden 
faydalanamaz).  

• Kaza sonrası hastanede yatmak zorun-
da kaldığınızda, bir kereliğe mahsus 
ödemiş olduğunuz üyelik aidatının 
30 katı, yani hastanede geçirmiş 
olduğunuz hergün için en fazla 60 Avro 
destek alabilirsiniz. 

• Kaza sonrası ölüm durumunda, 
bir kereliğe mahsus olarak ödemiş 
olduğunuz üyelik aidatının 200 katı 
değerinde destek alabilirsiniz. 

İş hukuku ile ilgili destek  
(EVG Yönetmelik hizmeti) 

İşiniz nedeniyle maruz kalabileceğiniz iş 
hukuku, sosyal hukuk ve disiplin  
soruşturmaları ve yine işiniz ile 
bağlantılandırılabilecek ceza ve hukuk 
davalarında  EVG’den hukuki destek 
alabilirsiniz. 

Risksigortası hizmetlerimize genel bakış

Yukarıda izah edilen bütün sigorta hizmetleri sadece iş anında ve iş yolunda oluşan 
kazalar için geçerlidir. Bu sigortaların DEVK ile ilgili detaylarına ve şartlarına internet 
sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.    www.dein-fonds.de/risikoabsicherung
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DEVK İşyerinde saldırıya uğramış ve mağdur olanlar 
için genişletilmiş hizmetler 

• Saldırı sonrası oluşabilecek sakatlıklarda ve kaza sonrası hasta-
nede kalma durumunda sigorta bedeliniz 2 katı oranında artar. 

• Kaza sonrası estetik operasyonlar için 10.000 Avro´ya kadar ek 
destek alabilirsiniz. 

• Ağır sakatlık nedeniyle evinizden taşınmak zorunda kalmanız 
veya evinizde sakatlığınız ile ilgili düzenlemeler yapmanız ge-
rekmesi durumunda 10.000 Avro´ya kadar destek alabilirsiniz. 

• 7.500 Avro´ya kadar ek manevi tazminat desteği alabilirsiniz. 
• 250 Avro´ya kadar gözlük desteği alabilirsiniz. 
• Makinist veya otobüs şoförü olarak birebir yaşadığınız intihar 

vakalarında veya saldırıya uğradığınızda, bazı önkoşullara bağlı 
olarak birkereliğine 500 Avro destek alabilirsiniz.  
Önkoşullar: „ Olay sonrası 30 gün içinde 7 gün bu olaya 
bağlı psikolojik sebeplerden dolayı iş göremez raporu 
almış olmak.“ 

• Art niyetli tükürme saldırısı içinde 250 Avro destek alabilirsiniz.  
Önkoşullar: „Olay sonrası 30 gün içinde bu olaya bağlı 
psikolojik sebeplerden dolayı 7 gün iş göremez raporu 
alınması zorunludur.“ Bu desteği yıl içinde en fazla  
2 kez alabilirsiniz. 
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