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Hukuk sigortasına dair küçük kontrol listesi  
 
Hukuk sigortasına dair küçük kontrol listemiz sizin özel hukuki koruma hizmeti seçiminizi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 
 
Özel bir hukuk sigortası a şağıdaki kıstaslara cevap vermelidir:  
 
 
Müteakip hususlar için giderlerin kar şılanması zorunludur... 
 

• Kendi avukatınız. 
• Tanıklar ve icra. 
• Bilirkişi ve eksper ücreti. 
• Genel mahkeme giderleri. 
• Davanın kaybı durumunda karşı taraf avukatının ücretinin ve hasıl olan diğer masrafların 

karşılanması. 
• Tutuksuz yargılama kefaleti (dünya çapında geçerli). 

 
 

Hukuk sigortası a şağıdaki temel hizmet alanları arasına ayrım yapmaktad ır: 

• Hususi hukuk sigortası 
• İş hayatı hukuk sigortası 
• Trafik hukuk sigortası  
• Mülk sahibi / kiracı olma durumunda konut ve arsa konularında hukuk sigortası 

 

Hizmet paketleri 
 

Hizmet alanları esnek bir şekilde derlenebilirler mi?  ++ + o - -- 
„Evrensel bir sigorta“, münferit yapı taşlarına kıyasla sonuçta daha cazip değil 
mi? 

++ + o - -- 

 
 

Önemli hizmetler ayrıca a şağıdaki durumları kapsar:  
 

Vergi konularında hukuki koruma, sosyal alanda hukuki koruma ve resmi 
dairelerle ilgili hukuki koruma, hem de itiraz aşamasında? 

++ + o - -- 

Mahkemede, resmi dairelerle ilgili konularda hukuki koruma. ++ + o - -- 
Bakım yükümlülüğü davaları ve hasta vasiyetlerinde hukuki danışmanlık 
sigortası. 

++ + o - -- 

Aile, yaşam ortaklığı ve miras hukukunda kapsamlı hukuki yardım. ++ + o - -- 
Uzlaşmada hukuki yardım ve mağduriyet durumunda hukuki yardım. ++ + o - -- 
->Hizmet kapsamı bazı durumlarda sınırlıdır. 

 
 

Hizmet kademeleri  
 
Hizmet sunucu; temel, standart veya yüksek derece yük azaltıcı hukuki destek 
gibi farklı hizmet kademe seçenekleri sunuyor mu? 

++ + o - -- 

 
 
 



Hukuk sigortasına dair küçük kontrol listesi 
www.wegweiser-rechtsschutzversicherung.de  

 

Sayfa 2 / 4 

 

Toplam sigorta bedeli / toplam teminat bedeli  
 
Avrupa ve diğer Akdeniz sınır ülkelerinde azami teminat bedeli sınırsız  mı? ++ + o - -- 
Toplam teminat bedeli minimum 300.000 € mı?? ++ + o - -- 
Tutuksuz yargılamada ödenen azami kefalet bedeli 100.000 € mu? ++ + o - -- 
Tüyo : Sigorta teminat bedeli beher hukuki koruma vakası  için en azından 300.000 € olmalı, bu 
genelde iki merciinden geçmeye yeterlidir. 
 
 

Katılım payı  
 

Birden fazla hizmet türü  söz konusu olduğunda da beher hukuki yardım 
vakasına dair katılım payı yılda sadece bir kez  mi hasıl olur. 

++ + o - -- 

Katılım payı, bir davanın, alınan ilk avukat danışma hizmetini müteakip 
sonuçlanmasında kalkar mı? 

++ + o - -- 

Hukuk sigortası kapsamındaki beher vaka için genelde 150 € ila 250 € arası bir katılım payı alınır. 
Tüyo :Hukuk sigortanızı daima katılım paylı olarak seçiniz. Katılım payı, sigorta primi bedelini azaltır. 
 
 

Telefonla alınan ilk danı şma veya hukuki danı şma hizmeti  
 

Avukatlık danışma hizmeti için 24 saat boyunca ücretsiz bir telefon hotline 
sunuluyor mu? 

++ + o - -- 

Hotline tüm hukuk alanları için geçerli mi ve telefon görüşmeleri sınırsız mı? ++ + o - -- 
 
 

Olası bir mahkeme tarihinden önce de danı şmanlık hizmeti   
 
Mahkemeye taşınan bir anlaşmazlıkta da tarifeler destek, danışmanlık hizmeti 
veya bilgilendirme içeriyor mu? 

++ + o - -- 

 
 

Avukat seçimi / Ortak avukat  
 
Sigortalı, avukat seçmede serbest mi? ++ + o - -- 
Sigorta şirketinin avukatlarından (ortak avukat) yararlanıldığında daha cazip bir 
tarife uygulanıyor mu? 

++ + o - -- 

Önemli : Bir avukata danışmadan önce daima  sigortacıyla bir ön görüşme yapılmalı veya ona sigorta 
kapsamı konusu sorulmalıdır. 
 
 

Bekleme süresi  
 

Hizmet sunucuyu değiştirme durumunda bekleme süresi (tamamen) mahsup 
ediliyor mu? 

++ + o - -- 

 
 

İndirimli tarifeler  
 

Hukuk sigortası sunucusunun single, öğrenci, çocuğunu yalnız yetiştirenler ve 
yaşlılar için özel poliçeleri var mı? 

++ + o - -- 
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Hukuk sigortasına sahip hayat orta ğı  
 

Partnerlerden birinin hukuk sigortası var ise, onun hayat arkadaşı da (evlilik dışı 
çocuklar dahil) bu sigortadan yararlanır mı? 

++ + o - -- 

 
 

Uzlaştırma  
 

Uzlaştırmaya yönelik de hukuk sigorta hizmeti sunuluyor mu? ++ + o - -- 
 
 

Dolaylı olay kuramı  
 

Hukuk sigortası kapsamındaki vakalar, dolaylı olay kuramı prensibine (bilhassa 
tazminat durumu ile ilgili hukuk sigortasında) göre mi değerlendirilir? 

++ + o - -- 

 
 

İş hayatı hukuk sigortası  
 

Fesih sözleşmelerinde verilen hizmet de karşılanıyor mu? ++ + o - -- 
 
 

Trafik-Hukuk sigortası  
 

Trafik-Hukuk sigortası (md. 21), sözleşme hukuku ve mal hukukuna dair sigorta 
hizmeti içeriyor mu? 

++ + o - -- 

 
 

Şiddet suçları ma ğdurlarına yönelik hukuk sigortası  
 

Hukuk sigortası tarifesi, şiddet suçu mağdurları için ceza davasındaki ek davayı 
kapsıyor mu?? 

++ + o - -- 

 
 

Hasarsızlık indirimleri  
 
Sigortacı hasarsızlık indirimleri sunuyor mu?  ++ + o - -- 
Örn. katılım payı azalıyor mu? ++ + o - -- 
 
 

Ödeme şekilleri  
 

Sigortalılar yıllık ödemede tekrar tasarruf edebilirler mi? ++ + o - -- 
Tüyo : Yüzde beşe kadar bir indirim sağlanabilir. 
 
 

Kamu hizmeti  
 

Kamuda çalışanlara daha mı cazip tarifeler sunuluyor? ++ + o - -- 
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Yurtdı şında hukuk sigortası  
 

Altı haftaya kadar yurtdışında bulunma durumunda, dünya çapında tamamen 
geçerli olan bir sigorta güvencesi var? 

++ + o - -- 

Sigorta güvencesinin olası sınırlamaları ne şekildedir? ++ + o - -- 
Tüyo : Çok iyi bir hukuk sigortası dünya çapında geçerlidir. 
 
 

Prim ödeme muafiyeti  
 
Sigortalı, işsiz kalması durumunda prim ödemelerinden muaf tutulur mu? ++ + o - -- 
 
 

Fesih hükümleri  
 

Sigortalı, bir hasar olayını müteakip, neden belirtmeksizin kısa bir süre 
içersinde, sigorta sözleşmesini fesih etme hakkından yararlanabilir mi? 

++ + o - -- 

Önemli :Bu hak genelde her iki tarafta da bulunmaktadır. 
 
 

Vardığım sonuç: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notlarım: 
 
 ++ + o - -- 
 ++ + o - -- 
 ++ + o - -- 
 ++ + o - -- 
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