BES B‹R‹K‹M GÜVENCES‹ HAYAT S‹GORTALARI 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 icinde 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 veya Kısmi Daimi Maluliyet Ek Teminatı:
‹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 veya Kısmi Daimi Maluliyet Ek Teminatı, t›bbi
tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben Ferdi Kaza Sigortalar›
Genel ﬁartlar›nda yer alan tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde, azami sözleﬂmede tutar›
belirlenmiﬂ olan maluliyet hallerinde 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
ödenir.
C. VERG‹ UYGULAMASI:
Hayat sigortas› için ödenen primler vergiye esas matrahtan düﬂülebilir. Bu konuda sigortac›n›za
dan›ﬂ›n›z.
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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 kabulü 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.
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 ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peﬂin ve taksitle) ödeme
belgesi almay› unutmay›n›z.
8. Sözleﬂme kurulmadan önce, baﬂvuru formunda yer alan sorulara do¤ru cevap verilmesi 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 baﬂlang›ç tarihinden itibaren 30 gün sonras› iptallerde gün esasl› iptal yap›l›r.
10. ‹ﬂbu sigortan›n tenzil, iﬂtira de¤erleri ve matematik karﬂ›l›¤› yoktur.
11. Yaﬂ aral›¤› 18-60 olan tüm gerçek kiﬂiler sigorta teminat› kapsam›na al›nabilir. Sigortadan
faydalanma üst yaﬂ limiti 65’tir. Sigorta ettirenin aksi bildirimi olmad›¤› sürece Sigortal› 65 yaﬂ›na
kadar (65 yaﬂ dahil) y›ldönümünde otomatik yenilenebilir.
12. Poliçeniz, yenileme tercihinize göre poliçe bitiﬂ tarihinde sözleﬂmede belirtilen esaslar çerçevesinde
yenilenecektir.
13. Üstlenilen risk için al›nan prim risk primini ifade eder.
14. Sigorta hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için, Hayat Sigortas› Genel ﬁartlar›, Ferdi Kaza 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. Yenilemeler de dahil omak üzere en az 3 y›ldan beri devam eden bir sigortada, bu süre geçtikten
sonra sigortal› intihar ya da buna teﬂebbüs sonucu ölürse, sigorta bedelinin tamam›, ilk 3 y›l içerisinde
ise ödeme yap›lmaz. Sigortal›n›n intihar› veya intihara teﬂebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki
bir rahats›zl›k sebebiyle üç y›ldan önce gerçekleﬂmiﬂ ise sigortac› sigorta bedelini ödemek zorundad›r.
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. Rizikonun gerçekleﬂmesi durumunda gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada
adres ve telefonlar› yer alan sigortac›ya baﬂvuruda bulununuz.
5. Rizikonun gercekleﬂmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortac›ya aittir.
6. ‹lgili teminatlara göre istenecek olan belgeler aﬂa¤›da yer almakta olup, gerekli olan belgeler
riskin gercekleﬂti¤i andan itibaren bu dokuman›n “Ödemenin Yap›lmas›” bölümünde bildirilen
bekleme süresinin dolmas› itibariyle sigortac›ya teslim edilmelidir.
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7. 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.
Vefat Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Poliçe asl›,
• Veraset ilam› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• 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 tahlil,
tetkik 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 Veya K›smi Daimi Maluliyet Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Tazminata konu olan maluliyetin kesin durum ve derecesinin belirtildi¤i devlet hastanesi ya da tam
teﬂekküllü üniversite hastanesinden al›nacak maluliyet heyet raporu asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• 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,
• Resmi kaza tespit tutana¤› ya da olay yeri tespit tutana¤› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Sürücünün trafik kazas› sonucu maluliyeti söz konusu ise alkol raporu asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• Kimlik fotokopisi,
• Hesap numaras› bilgisi,
• Olaya göre istenebilecek di¤er belgeler.
Hastal›k Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Halinde ‹stenen Belgeler;
• Tazminata konu olan maluliyetin kesin durum ve derecesinin belirtildi¤i,devlet hastanesi ya da
tam teﬂekkülü üniversite hastanesinden al›nacak maluliyet heyet raporu asl› veya asl› gibidir onayl›
sureti,
• Maluliyete neden olan hastal›k ile ilgili takip eden hekiminden hastal›¤›n ilk teﬂhis tarihinin belirtildi¤i
ayr›nt›l› doktor/epikriz raporu, hastal›¤a iliﬂkin tüm tetkik sonuçlar› ile varsa ameliyat/patoloji raporu
• Maluliyete neden olan hastal›¤›n ne zaman baﬂlad›¤› ve tedavi tarihlerinin belirtildi¤i ayr›nt›l› yaz›l›
beyan,
• Sa¤l›k karnesinin kullan›lan herbir sayfas›n›n okunakl› fotokopisi ya da SGK kurumundan al›nacak
sa¤l›k karnesi kay›tlar›na ait ayr›nt›l› döküm,
• Kimlik fotokopisi.
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.
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F. ‹ST‹SNALAR:
Vefat teminat› ile ilgili istisnalar Hayat Sigortas› Genel ﬁartlar›’na tabidir.
Genel ﬁartlarda belirtilen durumlara ilave olarak aﬂa¤›daki hallerde tazminat ödenmez:
• Kaza sonucu tedavi masraflar› veya giderlerin ödenmesi sigorta kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
• 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
durumlar.
• 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 maluliyet
durumu,
• Salg›n hastal›klar ve pandemik hastal›klardan kaynaklanan maluliyet durumu.
G. D‹⁄ER B‹LG‹LER:
1. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.ﬁ. Sigorta Tahkim üyesi olup poliçe ile ilgili ç›kacak ihtilaflarda
(anlaﬂmazl›klarda) Sigortac›l›k Kanunu 30. madde kapsam›nda Sigorta Tahkim Komisyonuna
baﬂvurulmas› mümkündür. Ayr›ca ihtilaflarda (anlaﬂmazl›klarda) ‹stanbul Mahkemeleri ve ‹cra
Daireleri ile Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
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.
4. 8 Ekim 2013 tarih ve 28789 say›l› Resmi Gazete' de yay›mlanan "Özel Hukuk Hükümlerine
Tabi Sigortalar Kapsam›nda Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakk›nda Yönetmelik" kapsam›ndaki
zamanaﬂ›m›na u¤rayan tutarlar, zamanaﬂ›m› tarihini izleyen Haziran ay›n›n onbeﬂinci gününe
kadar ﬁirketimize bilgi verilmemesi durumunda Haziran ay›n›n sonuna kadar, 5684 say›l› Kanunun
33/B maddesi uyar›nca ilgisine göre Güvence Hesab›na veya özel kanun hükümleri dâhilinde
sigorta faaliyetinde bulunan kuruluﬂlara aktar›lacakt›r.
B‹LG‹ VE CAYMA B‹LD‹R‹M‹ TALEPLER‹:
Sigortaya iliﬂkin bilgi talepleri, ﬂikayetler ve cayma bildirimi için aﬂa¤›da yaz›l› adres, telefon, faks
ve e-posta adresine baﬂvuruda bulunabilir. Sigortac›, baﬂvurunun kendisine ulaﬂmas›ndan itibaren
15 gün 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
Sigorta Ettirenin
Ad› Soyad› ve ‹mzas›:
Tarih: / /
AVIVASA EMEKL‹L‹K ve HAYAT A.ﬁ.
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