
 

Bezirksverband Hannover der Kleingärtner e.V. (Hobi 

Bahçıvanları Hannover Bölge Birliğ i) 

Çerçeve sözleşmesi / Temel sigorta (zorunlu sigorta) değişikliği 

Yangın, soygun sigortasına ilişkin önemli bilgiler 
 

Sayın Hobi Bahçıvanları Derneği Üyemiz, Sayın Bahçe Arkadaşımız, 

Kira  Sözleşmesi Madde 3.1, 3.2 ve 3.3 uyarınca, Hobi Bahçıvanları Hannover Bölge Birliğinin  sizin için 

akdettiği çerçeve sözleşmesindeki F/E/D sigortası için (2,00 EURO İflas Sigortası dâhil) şu anda 38,00 

EURO katılım payı ödemektesiniz. Bu Çerçeve Sözleşmesi 04.09.2019 tarihli Dernek Toplantısı Kararı 

ile değiştirilmiştir: 

01.12.2019 tarihinden itibaren sigorta katkı payı 98,00 EURO'dur. İflas sigortası için katılım payı (2,00 

EURO) ortadan kalkmıştır – çünkü artık gerekli değildir. 

Yeni çerçeve sözleşmesiyle, artık Hannover Bölge Birliğinin her bahçe kiracısının yangın, soygun ve 

fırtına hasarlarına karşı yeterince sigortalı olması sağlamaktadır. Özellikle de soygun durumunda, 

zarar ödemesinde kesintilere neden olacak eksik bir sigorta böylelikle önlenmektedir.  Şimdiye kadar 

bu sadece her 2. üyenin yakl. yılda 60,00 ila 150,00 EURO arası katılım payı ile  (sigorta teminatının 

tutarına göre) kendisi için akdettiği bir ek sigortayla bağlantılı olarak mümkündü. Temel sigorta ve 

iflas sigortasıyla birlikte bahçe arkadaşlarımız yıllık en az 100,00 EURO ve daha fazlasını ödüyorlardı. 

Yeni çerçeve sözleşmesiyle artık ek sigortaya gerek kalmadı.  

Risklerin çoğu daha yüksek temel sigorta ile yeterince güvence altına alınmıştır. Aslında kiracıların 

yaklaşık sadece yarısı temel sigortaları için gelecekte şimdikinden 60,00 EURO daha fazla ödemeleri 

gerekecektir – ama bunun yerine şu anda 121,00 EURO tutarında olacak bir sigorta teminatına  sahip  

olacaklar. Değişiklikleri ya da hizmet farklarını sizin için arka sayfada tablo halinde listeledik. 

Ek sigorta sözleşmelerinizin iptali için özel fesih hakkınız bulunmaktadır. Fesihlerin formaliteleri için şu 

anda bize hizmet veren , VAV – Versicherungsdienst für Kleingärtner (Hobi Bahçıvanları için Sigorta 

Hizmetleri) acentesi Generali ile müzakere yapmaktadır. Tüm ek sigorta sahipleri zamanında süreçler 

/ terminler / katkı payı iadesi vs. hakkında hem şahsen, hem de Bahçe Gazetesinde bilgilendirilecektir. 

Temel sigortayı daha yüksek güvence ile akdetmek hâlâ ek sigorta ile mümkündür.  

Yıllık 3,10 EURO katkı payı ile grup kaza sigortası, ayrıca Bölge Birliğinin bizzat üstlenerek üyeleri için 

akdettiği mali grup sorumluluk sigortası aynı kalmaktadır. 

Bahçıvan Arkadaşlara Saygılarımızla, 

Hobi Bahçıvanları Hannover Bölge Birliği Müdürlüğü  
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Hizmetlerin karşılaştırması  

ESKİ çerçeve sözleşmesi – YENİ çerçeve sözleşmesi 

 

 

Hasar türü Sigortalı risk Sigorta bedelleri  Sigorta 
bedelleri  

  şimdiye 
kadar  yeni  

Yangın      

 Bina 
(ek sigorta ile) 

5.000  
(7.500)  20.000  

 Demirbaş 
(ek sigorta ile) 

1.000 
 (1.200)  2.500  

 Toplama masrafları 1.000  8000  
 Ağaçlar ve çalılar 1.000  1000  
 Bahçe çitleri 500  500  
 Elektrik sayacı 300  300  

 Resmi kurum harçları 
için fazla  masraflar 500  500  

      
Soygun      
 Bina hasarları 450  750  
 Pompalar ve su saatleri 250  250  

 Radyolar ve TV'ler, 
antenler, alıcılar 

250 
1.3. - 31.10. 

arası 
 250 

(tüm yıl)  

      
Fırtına ve 
dolu      

 Bina   20.000  
 İçindeki eşyalar   2.500  

 
Bahçe evinden 
ağaçların kaldırılması 
için toplama masrafları 

  2.500  

 Bahçe çitleri   250  
      

Cam kırılması 3 m2'ye kadar bina 
camları 500  750  

      
Yangın ve 
soygun Kıyafet zararları 150  150  

      
      
      
 


