“B PLANI” YILLIK HAYAT S‹GORTASI B‹LG‹LEND‹RME FORMU
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleﬂmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan
menfaat sa¤layacak di¤er kiﬂilere, yap›lacak sigorta sözleﬂmesine iliﬂkin önemli baz› hususlarda genel
amaçl› bilgi vermek amac›yla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan Sigorta Sözleﬂmelerinde
Bilgilendirmeye ‹liﬂkin Yönetmeli¤e istinaden haz›rlanm›ﬂt›r.
A. S‹GORTACIYA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER:
1. Sözleﬂmeye arac›l›k eden Sigorta Acentesinin;
Ticaret Unvan› : Akbank T.A.ﬁ.
Adresi
: Sabanc› Center 4. Levent 34330 ‹stanbul
Tel No
: 444 25 25
2. Teminat› veren Sigortac›n›n;
Ticari Unvan›
: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.
Adresi
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye 34768 ‹stanbul
Tel Numaras›
: (0216) 633 33 33
Faks Numaras›
: (0216) 634 38 88
‹nternet Adresi
: www.avivasa.com.tr
E-posta Adresi
: musteri@avivasa.com.tr
Müﬂteri Memnuniyet Merkezi : 444 11 11
Ticaret Sicil Müd.
: ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)
Ticaret Sicil No
: 27158
MERS‹S No
: 0306005065600012
B. TEM‹NATLAR:
1. Vefat Teminat›:
Sözleﬂmede gösterilen süre veya sözleﬂmede belirlenmiﬂ ﬂart ve haller içinde sigortal›n›n ölümünü
ifade eder. Sözleﬂme süresi içinde ölüm: Sözleﬂmede gösterilen süre içinde sigortal› ölürse sigortac›
tazminat› Hayat Sigortalar› Genel ﬁartlar› çerçevesinde ilgili kiﬂilere öder.
2. Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Ek Teminat›:
‹ﬂbu ek teminat›n konusu, sigorta süresi içinde ani, harici ve sigortal›n›n iradesi d›ﬂ›nda gerçekleﬂen
bir kaza sonucu sigortal›n›n derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdi¤i
daimi maluliyet riskine karﬂ› Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar› çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz›l›
Teminat Tutar› kadar teminat verilmesidir. ‹ﬂbu ek teminat için olay tarihi, yukar›da tan›mlanan
maluliyete yol açan kaza tarihidir.
Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet ek teminat›, t›bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin
kesin surette tespitini takiben, Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar›nda yer alan %60 ve üstü oranlara
karﬂ›l›k gelen maluliyet hallerinde sigortalıya ödenir.
3. Hastal›k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Ek Teminat›:
‹ﬂbu ek teminat›n konusu, sigorta süresi içinde bir hastal›k sonucu oluﬂan tam ve daimi surette
maluliyet halinde, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar› çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz›l›
Teminat Tutar› kadar teminat verilmesidir. ‹ﬂbu ek teminat için olay tarihi, hastal›k nedeniyle maluliyet tarihidir.
Hastal›k sonucu tam ve daimi maluliyet ek teminat›, t›bbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin
kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki "Özürlülük Ölçütü, S›n›fland›rmas› ve Özürlülere Verilecek
Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelik” ekinde yer alan, “Özür Durumuna Göre Tüm Vücut
Fonksiyon Kayb› Oranlar› Cetveli”nde say›lan %60 ve üstü oranlara karﬂ›l›k gelen maluliyet hallerinde
sigortalıya ödenir.
4. Geçici ‹ﬂgöremezlik, ‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik veya Gündelik Hastane Ek Teminat›:
‹ﬂbu ek teminatlar›n konusu, sigorta süresi içinde sigortal›n›n çal›ﬂma statüsüne ba¤l› olarak istemd›ﬂ›
iﬂsiz kalma ya da kaza veya hastal›k nedeniyle geçici iﬂgöremezlik ya da hastanede yatma hallerinin
gerçekleﬂmesi sonucu Sa¤l›k Sigortas› ve Borç Ödeme Sigortas› Genel ﬁartlar› çerçevesinde, poliçe
üzerinde belirtilen ve sözleﬂmeye istinaden yap›lmas› gereken ödemelerin azami Tazminat Tutar›
ve süresi ile s›n›rl› olmak üzere teminat verilmesidir. ‹ﬂbu ek teminatlar için olay tarihi, yukar›da
tan›mlanan haller çerçevesinde gelir getirici iﬂini veya iﬂlerini kendi iradesi d›ﬂ›nda kaybetme ya da
geçici iﬂgöremezlik ve gündelik hastane hali nedeniyle geçici süre ile iﬂ yapma yetene¤ini kaybetme tarihidir.
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Sigortal›, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nun 4 (a) maddesine dahil
olan “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lanlar” (SSK’l›) veya 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1. f›kras›nda say›lan Özel Emekli Sand›¤› kapsam›nda
olmal›d›r. Ayr›ca sigortal›n›n istemd›ﬂ› iﬂsizlik teminat›ndan yararlanabilmesi için ve ayn› iﬂverenle
minimum alt› ay (180 gün) art arda çal›ﬂm›ﬂ olmas› ile Türkiye iﬂ Kurumu’ndan her ay iﬂsizlik tazminat›
almaya hak kazanm›ﬂ olmas› gerekmektedir. Sigortal›n›n, bir iﬂyerinde çal›ﬂ›rken herhangi bir kas›t
ve kusuru olmaks›z›n iﬂini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen limit ve ﬂartlar dahilinde ödenmesini kapsar.
Sigorta sözleﬂmesi yap›l›rken sigortal› taraf›ndan bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere ba¤l›
iﬂsizlik süresi için sigortac›n›n herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
Sigortal›n›n, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b)
(3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan (serbest meslek sahibi) “Hizmet akdine ba¤l› olmaks›z›n kendi
ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar” veya 5510 say›l› kanunun md. 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesi
kapsam›nda “Kamu idarelerinde” çal›ﬂanlar statüsünde olma durumunda Geçici ‹ﬂgöremezlik
Teminat›’ndan yararlanabilir. Sigortal›n›n, geçici süre ile iﬂ yapma yetene¤ini kaybetmesi durumunda
poliçede belirtilen limit ve ﬂartlar dahilinde ödenmesini kapsar.
Gündelik Hastane Tazminat›’ndan faydalanabilmek için sigortal›n›n, ‹ﬂsizlik veya Geçici ‹ﬂgöremezlik
Teminatlar›ndan yararlanabilen kiﬂilerin çal›ﬂma statüsünde yer alm›yor olmas› gerekmektedir. (Örnek:
Ev han›m›, emekli, ö¤renci vb.)
Gündelik Hastane Tazminat›; Kaza veya hastal›k sonucu 7 günden uzun süren yatarak hastane
tedavilerinde tazminat ödemesi kapsayan bir teminatt›r. Kaza veya Hastal›k sonucu Gündelik Hastane
Teminat›’ndan SSK’l›, Ba¤kur’lu veya devlet memuru (SGK) statüsü d›ﬂ›ndaki hak sahipleri
yararlanabilmektedir. ‹ﬂ akdinin süreli oldu¤u meslekler için sigortaya giriﬂ ve yenileme yap›lmaz.
5510 say›l› kanun ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu kapsam›na girip de memur ve sözleﬂmeli
statüsünde bulunma hali ile bu kanunlar kapsam›na göre bir hizmet akdine dayanmaks›z›n çal›ﬂ›lma,
önerilen görevin kabul edilmemesi, hamilelik veya eﬂ r›zas›n›n bulunmay›ﬂ›, askerlik gibi nedenlerle
iﬂten ayr›lma durumu, sigorta baﬂlang›c›nda iﬂsiz kal›naca¤›n›n bilinmesi, mevsimsel ve çal›ﬂmaya
ara verilmesinin do¤al oldu¤u bir iﬂte çal›ﬂ›lmas›, iﬂsizli¤in çal›ﬂ›lan projelerin bitimi veya ihale
al›namamas› nedeni ile meydana gelmesi, isteyerek iﬂsiz kal›nmas›, istifa, emeklilik, sigortal›n›n
kendisi, h›s›m ve akrabalar›n›n iﬂveren tüzel kiﬂi, ortak veya yönetici olmalar›, iﬂsizli¤in, sigorta
baﬂlang›ç tarihinden önce duyurulmuﬂ, ﬂirket sat›ﬂ› veya birleﬂme kaynakl› olmas›, sigorta kapsam›
d›ﬂ›ndad›r. ‹ﬂsizlik tazminat› sonras›nda resmi veya gayri resmi ücret alarak çal›ﬂmas›n›n tespit edilmesi
halinde tazminat ödenmez.
C. VERG‹ UYGULAMASI:
Hayat sigortas› için ödenen primler vergiye esas matrahtan düﬂülebilir. Bu konuda sigortac›n›za
dan›ﬂ›n›z.
D. GENEL B‹LG‹LER:
Mesafeli kurulan sözleﬂmelerde poliçe ﬂartlar›n›n edinildi¤i tarihten itibaren 15 gün içinde, yüz yüze
kurulan sözleﬂmelerde ise sözleﬂmenin kurulmas›ndan itibaren 15 gün içinde sigorta ettiren sigorta
sözleﬂmesinden cayabilir.
1. Sigortac›n›n ödeyece¤i tazminat, sözleﬂmenin kurulmas› s›ras›nda, ilke olarak, herhangi bir
s›n›rland›r›lmaya tabi olmaks›z›n taraflarca serbestçe belirlenir.
2. Birden fazla sigortac›ya ayn› veya de¤iﬂik bedeller üzerinden sigorta yapt›r›labilir. Bu durumda
her bir sigortac›n›n tazminat ödeme borcu birbirinden ba¤›ms›zd›r.
3. Sözleﬂme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortac›n›n da kabulu halinde sigorta bedeli art›r›labilir.
4. Küçüklerin (reﬂit-sezgin olmayanlar›n), mahcurlar›n (k›s›tl›lar›n) ve mümeyyiz (ergin) olmayanlar›n
ölümü üzerine sigorta geçersizdir.
5. Sigorta sözleﬂmesinin yap›lmas›na iliﬂkin teklif, sigorta ﬂirketine ulaﬂt›¤› andan itibaren 30 gün
içinde reddedilmemiﬂse sözleﬂme kurulmuﬂ olur. Teklifin verilmesi s›ras›nda al›nan para, sözleﬂme
kurulmuﬂsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmiﬂse ödenen
para iade edilir.
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6. Sigorta priminin tamam›n›n veya taksitle yap›lan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin
tesliminde ödenmesi gerekir. ‹lk prim ödenmeden rizikonun gerçekleﬂmesi durumunda sigortac›n›n
sorumlulu¤u baﬂlamaz.
7. ‹leride do¤abilecek birtak›m ihtilaflar› önlemek için, prim ödemelerinizde (peﬂin ve taksitle) ödeme
belgesi almay› unutmay›n›z.
8. Sözleﬂme kurulmadan önce, sigortal›n›n kendisi ile ilgili sorulara ve onaylara do¤ru cevap vermesi
gereklidir. Bu yükümlülü¤ün ihlali halinde sigortac›n›n sözleﬂmeden cayma veya ek prim almak
suretiyle sözleﬂmeye devam etme haklar› sakl›d›r. Bu nedenle sözleﬂmenin her aﬂamas›nda sigortac›ya
eksik veya yanl›ﬂ bilgi vermekten kaç›n›n›z. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminat›
eksik alma veya alamama halleri ortaya ç›kabilir.
9. Sigorta baﬂlangıç tarihinden itibaren 30 gün sonrasında yapılacak iptallerde iade edilecek iptal
primi gün esaslı olarak hesaplanır.
10. Yaﬂ aral›¤› 18-60 olan tüm gerçek kiﬂiler sigorta teminat› kapsam›na al›nabilir. Sigortadan
faydalanma üst yaﬂ limiti 65'tir. Poliçeniz, yenileme tercihinize göre poliçe bitiﬂ tarihinde sözleﬂmede
belirtilen esaslar çerçevesinde yenilenecektir.
11. B Plan› Y›ll›k Hayat Sigortas› ürünü, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 01.07.2010 tasdik tarihli, 151 no’lu
tarife teknik esaslar›na ba¤l› olarak tanzim edilmiﬂtir.
12. Sigorta hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için, Hayat Sigortas› Genel ﬁartlar›, Ferdi Kaza Sigortas›
Genel ﬁartlar›, Borç Ödeme Sigortas› Genel ﬁartlar›, Sa¤l›k Sigortas› Genel ﬁartlar› ve Hayat Sigortalar›
Yönetmeli¤ini dikkatlice okuyunuz.
E. ÖDEMEN‹N YAPILMASI:
1. Sigortadan faydalanan kimse sigortal›y› öldürür veya öldürülmesine suç ortakl›¤› ederse sigorta
tazminat›n› alamaz, ancak sigorta tazminat› sigortal›n›n mirasç›lar›na ödenir.
2. Sigortal›n›n yenilemeler dahil poliçenin baﬂlang›c›ndan itibaren üç y›ldan önce intihar› veya intihara
teﬂebbüsü sonucu ölümü, sigortal›n›n akli melekelerindeki bir rahats›zl›k sebebiyle gerçekleﬂmemiﬂse
sigortac› sigorta bedelini ödemekle yükümlü de¤ildir.
3. Sözleﬂmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarlar›n her biri
için ayr› ayr› hisse belirlenmemiﬂse, hepsi eﬂit oranda pay sahibidir. Mirasç› d›ﬂ›ndaki kimseler de
lehtar olarak gösterilebilir.
4. Tazminat baﬂvurusu için gereken bilgi ve belgelere iliﬂkin listeyi, poliçenin haz›rlanmas›n› müteakip
sigortac›n›zdan isteyiniz.
5. Rizikonun gerçekleﬂmesi durumunda gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada
adres ve telefonlar› yer alan sigortac›ya baﬂvuruda bulununuz.
6. Rizikonun gerçekleﬂmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortac›ya aittir.
7. Sigortal›n›n istemd›ﬂ› iﬂsiz kalmas›, geçici iﬂgöremez olmas› ve kaza veya hastal›k sonucu hastaneye
yatmas› hallerinde azami tazminat süresi ve azami tazminat tutar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla, sigortal›ya
bu hallerinin devam etti¤i her bir ay için ayl›k tazminat tutar› kadar ödeme yap›l›r. Bir aydan eksik
süreler için, her bir gün baﬂ›na ayl›k tazminat tutar›n›n 1/30'una eﬂit bir tutar hesap edilir ve ödenir.
8. ‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik, Kaza veya Hastal›k Sonucu Geçici ‹ﬂgöremezlik ve Gündelik Hastane Teminatlar›
ile ilgili rizikonun gerçekleﬂmesi durumunda yap›lacak ayl›k tazminat tutarlar› poliçe üzerinde belirtilir.
Ayl›k tazminat ödemelerinin süresi sigortal›n›n teminattan yararlanma durumunun devam etti¤i
süredir. Bu süre müteakip en fazla 6 ay ve sigortal›l›k süresi içinde toplam ayl›k ödeme say›s› 12 adet
ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
9. ‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik, Geçici ‹ﬂgöremezlik ve Gündelik Hastane Teminatlar› kapsam›nda sözleﬂme
üzerinde yer alan Muafiyet süresi; süresi sonunda yenilenenler hariç, bu teminatlar›n iﬂlerlik
kazanabilmesi için, sigorta sözleﬂmelerinin kurulmas›ndan itibaren geçmesi gereken 90 gün olan
süreyi, Bekleme süresi; iﬂsizli¤in, geçici iﬂgöremezli¤in ya da gündelik hastane halinin gerçekleﬂti¤i
tarihten itibaren tazminat ödemelerinin baﬂlayabilmesi için beklenmesi gereken ‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik ve
Geçici ‹ﬂgöremezlik teminatlar› için 30 gün; Gündelik Hastane Tazminat› teminat› için 7 gün olan
süreyi ifade eder.
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10. ‹ki iﬂsizlik süresi aras›nda altı ay (180 gün) ayn› iﬂyerinde çal›ﬂm›ﬂ olma ﬂart› yerine getirilmiﬂ ise,
takip eden iﬂsizlik durumunda bekleme süresi uygulanmaz.
11. Geçici ‹ﬂgöremezlik ve Gündelik Hastane Teminatlar›na ikinci kez hak kazan›labilmesi için aﬂa¤›da
belirtilmiﬂ olan hak ediﬂ sürelerinin tamamlanm›ﬂ olmas› gerekmektedir:
•‹kinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar› ödenen bir önceki olaydan farkl› bir sebebe ba¤l›
ise en son ödenen tazminat tarihi itibariyle 1 ayl›k (30 gün) dönemin geçmesi gerekir.
• ikinci kez hasar talebinde bulunulan olay, hasar› ödenen bir önceki olay ile ayn› sebebe ba¤l› ise
en son ödenen tazminat tarihi itibariyle alt› ayl›k (180 gün) dönemin geçmesi gerekir.
12. ‹ki geçici iﬂgöremezlik dönemi aras›nda geçici iﬂgöremezli¤in niteli¤ine ba¤l› olarak bir ay (30
gün) veya alt› ay›n (180 gün) geçmesi yönünde ﬂart yerine getirilmiﬂ ise, takip eden geçici i ﬂgöremezlik
dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.
13. ‹ki gündelik hastane dönemi aras›nda gündelik hastane halinin niteli¤ine ba¤l› olarak bir ay (30
gün) veya alt› ay›n (180 gün) geçmesi yönünde ﬂart yerine getirilmiﬂ ise, takip eden gündelik hastane
dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.
14. ‹lgili teminatlara göre istenecek olan belgeler aﬂa¤›da yer almakta olup, gerekli olan belgeler
riskin gerçekleﬂti¤i andan itibaren bu doküman›n “Ödemenin Yap›lmas›” bölümünde bildirilen
bekleme süresinin dolmas› itibariyle sigortac›ya teslim edilmelidir.
15. Geçici ‹ﬂ Göremezlik ve ‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik Teminatlar› için; Seçilen Ayl›k Tazminat Tutarlar› toplam›n›n
350 TL ile 600 TL aras›nda olmas› durumunda, hasar ödemesi Sigortal›’n›n hasar an›ndaki net ayl›k
maaﬂ›n›n veya net ayl›k gelirinin % 65’i ile s›n›rl›d›r. Seçilen Ayl›k Tazminat Tutarlar› toplam›n›n
600 TL ile 1.000 TL aras›nda olmas› durumunda, hasar ödemesi Sigortal›’n›n hasar an›ndaki net
ayl›k maaﬂ›n›n veya net ayl›k gelirinin % 40’› ile s›n›rl›d›r. Seçilen Ayl›k Tazminat Tutarlar› toplam›n›n
350 TL’den küçük olmas› durumunda herhangi bir s›n›rlama bulunmamaktad›r. Gündelik hastane
tazminat› için limit uygulanmamaktad›r.
16. Sigorta sözleﬂmesinden do¤an bütün istemler, alaca¤›n vadesi geldi¤i tarihten baﬂlayarak iki
y›l ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1482‘nci madde hükmü sakl› kalmak üzere, sigorta tazminat›na ve
sigorta bedeline iliﬂkin istemler her hâlde riskin gerçekleﬂti¤i tarihten itibaren alt› y›l geçmekle
zamanaﬂ›m›na u¤rar.
‹STEMDIﬁI ‹ﬁS‹ZL‹K
Sigortal› taraf›ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm›ﬂ baﬂvuru mektubu, iﬂten ç›karma yaz›s›,
Nüfus Cüzdan› fotokopisi, Çal›ﬂma Belgesi (ayr›ld›¤› firmadan çal›ﬂt›¤› süreyi de gösteren belge),
‹ﬂsizlik Kurumu’na kay›t olundu¤una dair belge, ilgili kurum (SGK) taraf›ndan verilen tazminat ihbar›,
her bir ayl›k ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan iﬂsizlik tazminat›n›n ödeme
belgesi, eski iﬂverenin imza sirküsü ve bordro, gerekli oldu¤u takdirde Sigortac› taraf›ndan istenecek
ek belgeler.
GEÇ‹C‹ ‹ﬁGÖREMEZL‹K
Sigortal› taraf›ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm›ﬂ baﬂvuru mektubu, ba¤l› oldu¤u odadan
Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan› fotokopisi, Resmi Kaza Tespit Tutana¤› (Polis Raporu, Mahkeme
Raporu), çal›ﬂamama süresini gösteren t›bbi rapor (Devlet hastanesinden), Sosyal Güvenlik Kuruluﬂlar›
taraf›ndan verilen sosyal güvenlik tazminatlar›n›n belgeleri, her bir ayl›k ödeme öncesinde, Sosyal
Güvenlik Kurumu taraf›ndan geçici iﬂgöremezlik sigorta bedeli ödemesinin belgesi, gerekli oldu¤u
takdirde sigortac› taraf›ndan istenecek ek belgeler.
GÜNDEL‹K HASTANE
Sigortal› taraf›ndan durumu ve talebi anlatan imzalanm›ﬂ baﬂvuru mektubu, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
onayl› tam teﬂekküllü bir hastaneden temin edilecek sa¤l›k kurulu raporu, kazan›n gerekçeleri (Polis
Raporu, Mahkeme Raporu), hastaneye yat›r›ld›¤›na iliﬂkin belge, her bir ayl›k ödeme öncesinde
hastaneye yat›r›ld›¤›n›n teﬂvikini gösteren belge, gerekli oldu¤u takdirde sigortac› taraf›ndan istenecek
ek belgeler.
Vefat Tazminat› ‹çin ‹stenecek Belgeler:
• Poliçe asl›,
• Veraset ilam› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
Sat›n ald›¤›n›z sigorta ürünü AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ﬁ. ürünüdür.

Form: H13/01.03.2016/V7

“B PLANI” YILLIK HAYAT S‹GORTASI B‹LG‹LEND‹RME FORMU
• Vefat sebebinin belirtildi¤i ölüm belgesi asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Nüfus idaresi taraf›ndan verilecek vukuatl› aile nüfus kay›t örne¤i asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• Vefat bir hastal›k sonucu meydana gelmiﬂ ise; Hastal›kla ilgili tüm t›bbi belgeler(yap›lan tüm tahliltetkik sonuçlar›, doktor/ epikriz raporu var ise; ameliyat ve patoloji raporlar›),
• Vefat olay› savc›l›¤a intikal etmiﬂ ise Cumhuriyet Savc›l›¤› iddianamesi veya takipsizlik karar› asl›
veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Vefat bir kaza sonucu meydana gelmiﬂ ise Resmi Kaza Tespit Tutana¤› asl› veya yetkili kurum
taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Kanuni mirasç›lara veya lehtara ait kimlik fotokopileri,
• Hesap no bilgileri,
• Veraset ve intikal vergi iliﬂik yaz›s›,
• Olaya göre istenebilecek di¤er belgeler.
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Maluliyetin kesin durum ve derecesinin belirtildi¤i, tam teﬂekkülü devlet hastanesi ya da üniversite
hastanesinden al›nacak maluliyet heyet raporu asl› veya asl› gibidir onayl› sureti,
• Tazminata konu olan maluliyet durumunun geçirilmiﬂ olan kaza ile iliﬂkisini belirten ayr›nt›l›
dr. raporu,
• Tazminata konu olan kazan›n meydana geliﬂ ﬂeklinin ve tarihinin belirtildi¤i ayr›nt›l› yaz›l› beyan,
• Olay bir kaza sonucu gerçekleﬂmiﬂ ise Resmi Kaza Tespit Tutana¤› (asl› ya da onayl› sureti),
• Sürücünün trafik kazas› sonucu maluliyeti söz konusu ise alkol raporu (asl› ya da onayl› sureti),
• Kimlik fotokopisi,
• Hesap no bilgisi.
Hastal›k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Maluliyetin kesin durum ve derecesinin belirtildi¤i, tam teﬂekkülü devlet hastanesi ya da üniversite
hastanesinden al›nacak maluliyet heyet raporu (asl› ya da onayl› sureti),
• Maluliyete neden olan hastal›k ile ilgili t›bbi belgeler,
• Kimlik fotokopisi,
• Hesap no bilgisi.
Sigorta kapsam›na girecek veya giren kiﬂiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk de¤erlendirmesi yap›labilmesi ve
tazminat baﬂvurular›n›n sonuçland›r›labilmesi amac›yla sa¤l›k bilgilerinin, sigortal›l›k kay›tlar›n›n ve di¤er bilgilerin
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan, sa¤l›k
kurum ve kuruluﬂlar›ndan ve sigorta ﬂirketlerinden edinilebilmesine ve ﬂirket nezdindeki bahse konu bilgi ve
kay›tlar›n SBGM, sigorta ﬂirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaﬂ›lmas›na r›za göstermiﬂ say›l›r.
F. ‹ST‹SNALAR:
Vefat Teminat› ile ilgili istisnalar Hayat Sigortas› Genel ﬁartlar›’na tabidir. Kaza Sonucu Tam ve Daimi
Maluliyet Teminat› ile ilgili istisnalar Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar›na tabidir. Hastal›k Sonucu
Tam ve Daimi Maluliyet Teminat› ile ilgili istisnalar Hayat Sigortas› Genel ﬁartlar›’na tabidir. ‹stemd›ﬂ›
‹ﬂsizlik, Geçici ‹ﬂgöremezlikTeminatlar› ile ilgili istisnalar Borç Ödeme Sigortalar› Genel ﬁartlar›’na
tabidir. Gündelik Hastane Teminat›, Ferdi Kaza Sigortas› Genel ﬁartlar›’na tabidir.
‹stemd›ﬂ› ‹ﬂsizlik Teminat› için Genel ﬁartlar’da belirtilen durumlara ilave olarak aﬂa¤›daki
hallerde tazminat ödenmez:
•Sigorta sözleﬂmesi yap›l›rken sigortal› taraf›ndan bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere ba¤l›
iﬂsizlik süresi,
•Muafiyet süresi içinde gerçekleﬂen iﬂsizlik,
•Sigortal›n›n iﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan ilgili mevzuata göre hakl› nedenlerle feshedilmesi,
•Sigortal›n›n iﬂverenle anlaﬂarak iﬂten ayr›lmas›,
•Sigortal›n›n ilgili mevzuata göre hakl› say›lan bir neden olmaks›z›n istifa ederek iﬂten ayr›lmas›,
•‹ﬂin gere¤i olarak çal›ﬂmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolay›s›yla geçirilen iﬂsizlik
süresi,
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•Grev veya lokavt dolay›s›yla geçirilen iﬂsizlik süresi,
•Sigortal›n›n kendi niteliklerine uygun bir iﬂi makul ﬂartlara uygun olarak arad›¤›n› belgeleyemedi¤i
iﬂsizlik süresi,
•Bekleme süresini geçmeyen iﬂsizlik halleri,
•‹ﬂsizlik halinin yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂmiﬂ olmas›.
Geçici ‹ﬂgöremezlik Teminat› için Genel ﬁartlar’da belirtilen durumlara ilave olarak aﬂa¤›daki
hallerde tazminat ödenmez:
•Sigorta sözleﬂmesinin yap›lmas› esnas›nda mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli
bir hastal›ktan veya teminat için yap›lan sözleﬂme düzenleme tarihinde sigortal› taraf›ndan
bilinen veya teminat›n baﬂlamas›ndan önceki 12 ayl›k süre zarf›nda maruz kal›nan herhangi bir
nedenden kaynaklanan geçici iﬂgöremezlik,
•Kaza hali hariç olmak üzere, muafiyet süresi içinde gerçekleﬂen geçici iﬂgöremezlik,
•Amatör olarak yap›lsa bile tehlikeli sporlar (da¤c›l›k, havac›l›k, su alt› sporlar›, ralli, motokros vb
faaliyetler) ve bunlara iliﬂkin spor müsabakalar› ile sürat ve mukavemet yar›ﬂlar› yap›lmas›
s›ras›nda meydana gelen geçici iﬂgöremezlikler,
•Her türlü do¤al afetler ile salg›n hastal›klar ve pandemik hastal›klardan kaynaklanan iﬂsizlik ya da
geçici iﬂgöremezlik,
•‹ste¤e ba¤l› cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleﬂen geçici iﬂgöremezlik,
•Do¤um ve hamileli¤in normal sürecinden kaynaklanan geçici iﬂgöremezlik,
•Hamileli¤i sonland›rmak amac›yla iste¤e ba¤l› olarak yap›lan müdahaleler ve bunlar›n neticesinden
kaynaklanan geçici iﬂgöremezlik,
•Psikiyatrik hastal›klar veya ak›l hastal›¤›ndan kaynaklanan geçici iﬂgöremezlik,
•Bekleme süresini geçmeyen geçici iﬂgöremezlik.
Gündelik Hastane Teminat› için Genel ﬁartlar’da belirtilen durumlara ilave olarak aﬂa¤›daki
hallerde tazminat ödenmez:
•Sigortal›n›n baﬂlang›ç tarihinde sahip oldu¤u (kaza veya hastal›k sonucu, kötüleﬂme veya tekerrürü)
ya da sigortal› kiﬂinin baﬂlang›ç tarihi öncesinde kay›tl› bir pratisyen hekim taraf›ndan görüﬂ, tedavi
veya tavsiye ald›¤› durumlar,
•‹ntihar veya intihar giriﬂimi,
•Sigortal›n›n akl› baﬂ›nda ya da de¤il iken kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralamas› gibi istençli
eylemleri,
•Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan kabul edilen ﬂekliyle Edinsel Ba¤›ﬂ›kl›k Yetmezlik Belirtisi (AIDS)
veya Ba¤›ﬂ›kl›k Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) ile dolayl› ya da do¤rudan ba¤lant›l›
herhangi bir durum,
•T›bbi tavsiye veya gözetim alt›ndakiler hariç alkol veya uyuﬂturucu kullan›m›,
•Normal hamilelik, do¤um veya düﬂük,
•Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaﬂ (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaﬂ kaynakl›
olaylar,
•Nükleer yak›t kaynakl› ya da nükleer yak›t›n yanmas›yla ortaya ç›kan nükleer at›klardan radyoaktif
kirlenme veya iyonize radyasyon,
•Patlay›c› nükleer ayg›t›n veya nükleer k›sm›n›n radyoaktivite, zehir, patlay›c› veya di¤er tehlikeli
özellikleri,
•Bel a¤r›s› veya ba¤lant›l› durumlar,
•Stres, endiﬂe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynakl› herhangi bir durum
ve bunlar›n sonuçlar›,
•‹ste¤e ba¤l› cerrahi prosedür veya estetik cerrahi,
•Lisanss›z pratisyen hekim taraf›ndan yap›lan medikal müdahaleler.
•Kaza Sonucu Tedavi Masraflar› Ek Teminat› seçilmemiﬂ ise kaza sonucu tedavi giderlerin ödenmesi
sigorta kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
•Do¤um s›ras›nda, ana babadan biri için yürürlükte olan tehlikeli hastal›k teminat›, do¤umun
tamamlanmas›ndan itibaren bebe¤i kapsam içine almamaktad›r.
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G. D‹⁄ER B‹LG‹LER:
1. Sigortac› tahkim sistemine üyedir.
2. Ödünç Para Verme Durumunda Uygulanacak Faiz Oran›: Sözleﬂmeniz ödünç para vermeye
konu teﬂkil etmemektedir.
3. Uygulan›yorsa Kâr Pay› Oran›: Sözleﬂmeniz kâr pay›na konu teﬂkil etmemektedir.
H. ﬁ‹KÂYET VE B‹LG‹ TALEPLER‹:
Sigortaya iliﬂkin bilgi talepleri ve ﬂikâyetler için aﬂa¤›da yaz›l› adres ve telefonlara baﬂvuruda bulunulabilir.
Sigortac›, baﬂvurunun kendisine ulaﬂmas›ndan itibaren 15 iﬂgünü içinde talepleri cevapland›rmak
zorundad›r.
Ticari Unvan›
: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.
Adresi
: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye 34768 ‹stanbul
Tel Numaras›
: (0216) 633 33 33
Faks Numaras›
: (0216) 634 38 88
‹nternet Adresi
: www.avivasa.com.tr
E-posta Adresi
: musteri@avivasa.com.tr
Müﬂteri Memnuniyet Merkezi : 444 11 11
Ticaret Sicil Müd.
: ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)
Ticaret Sicil No
: 27158
MERS‹S No
: 0306005065600012

AVIVASA EMEKL‹L‹K ve HAYAT A.ﬁ.
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