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HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (SAĞLIK ve HAYAT PAKET POLİÇE için)
Bu özel şart, ilişikte sunulan Hayat Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak üzere,
Sağlık Sigortası Sözleşmesiyle birlikte paket olarak verilen Hayat Poliçeleri için, ancak Sağlık
Sigorta Poliçesi üzerinde açıkça belirtilmesi kayıt ve şartıyla uygulanır.
1. Sigortanın Konusu ve Kapsamı
Bu sigorta, sigorta sözleşmesi başlangıç tarihinden itibaren aşağıda sayılan risklerden birinin
gerçekleşmesi halinde, Sigortacı’nın Hayat Sigortası Genel Şartları ile işbu Özel Şartlar
çerçevesinde, poliçede belirtilen tutarla sınırlı olarak teminat kapsamına alır.
Bu sigorta sözleşmesinin akdedilebilmesi için;
Sigortalının 18 ile 49 yaşları arasında olması,
Sigortalının Türkiye’de ikamet ediyor olması,
Sigorta Ettiren/Sigortalı’nın Sağlık Poliçesi kapsamında teminatının bulunması,
Sağlık poliçesinde;
i.Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz ve Kemoterapi Radyoterapi Diyaliz Tetkik teminatlarının
kullanılmamış olması,
ii.Hayat teminatı verilmeyecek risk değerlendirme paketinin varlığının bulunmaması,
iii. Hayat teminatı verilmeyecek Tanı kodu varlığının bulunmaması,
gerekmektedir.
2. Teminat
İşbu sigorta kapsamında verilen teminat aşağıda belirtilmiştir.
2.1.Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde ecelen, kazaen veya hastalık sonucu ölümü halinde tazminat
tutarı poliçede belirtilmiş lehtara ödenir.
3. Teminat Dışı Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
3.1- Sigortalı, Sigortacı’yı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline
ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat
edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar
esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
3.2- Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı
anında akli melekeleri ne olursa olsun, Sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder.
Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam
etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür.
3.3- Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun
öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve
bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
3.4- Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak,
sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi
ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine
ödenir
3.5- Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal
silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak
her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse,
sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.
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4. Sigortalının Yükümlülükleri
Hayat Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen
yükümlülükler saklıdır.
5. Başvuru ve Bilgilendirme Formu'nun Değerlendirilmesi
Sigortacı, Sağlık Poliçesi kapsamına dahil olacak kişileri, sigorta ettiren ve/veya sigortalının
Başvuru ve Bilgilendirme Formu'nda beyan ettiği bilgilere göre, sigorta ettiren ve/veya
sigortalının muvafakati ile hastalık/rahatsızlıklarını inceleyerek Hayat Poliçesi Teminatı
kapsamına alıp almama hakkına sahiptir. Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, daha önce beyan
ettiği bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde durumu Sigortacı’ya bildirmekle
yükümlüdür.
6. Yenileme
Sigorta sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra Sağlık poliçesinin otomatik olarak veya
teklif verilerek yenilenmesi ve esas sözleşmedeki hükümleri veya benzerlerini içeren yeni bir
Sağlık Poliçesi'nin düzenlenmesi ile Hayat Poliçesi’nin yenilenmesidir. Hayat poliçesi
yenilemeleri sigortalının 65 yaşına kadar devam edecektir.
7. Poliçe Yenileme Değerlendirmesi
Sigortacı, Hayat Teminatının yenileme kararını verirken, sigortalının bu güvence verilmeden
önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan ve sigortalı tarafından bilinen hususları derhal
sigortalılık döneminde ortaya çıkıp da sigortalı tarafından daha sonra öğrenilen ancak
Sigortacı'nın bilgisi dahilinde olmayan hastalık/rahatsızlık durumunun en geç on gün içinde
Sigortacı’ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Sigortacı durumu öğrendiği tarih
itibariyle yenileme güvencesi taahhüdüne son verme hakkına sahiptir.
8.Poliçenin Sona Ermesi
Hayat Poliçe kapsamında verilen sigorta teminatı, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde
sona erer ve bundan sonra gerçekleşen risklere ilişkin tazminat ödemesi yapılmaz:
 Sağlık poliçesinin sigortalı/sigorta ettirenin talebi sonucunda iptal edilmesi.
 Sigortalının vefat etmesi,
9.Sigorta Sözleşmesinin Sona Erme Esasları
Poliçenin iptal olması veya sigortalının poliçeden çıkması durumunda, Sigortacı’nın
sigortalıya verdiği taahhütleri son bulur.
Primlerin Ödenmemesi veya Sigorta Ettirenin/Sigortalının Talebi Sonucu İptal
Sigorta ettiren, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde
peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar, veya kesin vadeleri poliçe
üzerinde belirtilen prim taksitlerinin herhangi birini, vade günü bitimine kadar, ödemediği
takdirde temerrüde düşer.
Sigorta ettiren ve sigortalı tarafından poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 30 gün
içerisinde iptal talebinde bulunulması halinde bu süre içerisinde sigortalıya veya adına
herhangi bir tazminat ödemesinin gerçekleşmediği durumlarda ödenen primler kesintisiz
olarak, sigorta ettirene iade edilir.
Sigorta ettiren ve sigortalı tarafından poliçenin başlangıç tarihinden itibaren ilk 30 gün
içerisinde iptal talebinde bulunulması halinde bu süre içerisinde sigortalıya veya adına
herhangi bir tazminat ödemesinin gerçekleşmesi durumunda veya bu 30 günlük süreyi aşan
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tüm iptal taleplerinde, Sigortacı’nın sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim
gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
İptal nedeniyle sigorta ettirene iade edilecek tutar, Sigortacı’nın hak ettiği tutar ve ödenen
tazminat dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanır:
 Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacının hak kazandığı prim tutarını aşmıyorsa,
sigorta ettirenin ödediği primlerden, hak kazanılan prim tutarı düşülerek sigorta
ettirene iade edilir.
 Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacı’nın hak kazandığı prim tutarını aşıyor, ancak
Sigorta Ettirenin ödediği primleri aşmıyorsa, tahsil edilen primlerden tazminat tutarı
düşülerek sigorta ettirene iade edilir.
 Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacı’nın hak kazandığı prim tutarını ve Sigorta
Ettirenin ödediği primleri aşıyorsa prim iadesi yapılmaz.
 Tazminat ödemesinin gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin,
Sigortacı’nın ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel
hale gelir.
Poliçe başlangıç tarihinden sonra gelen sigortalı çıkışı taleplerinde de yukarıda belirtilen
kurallara göre işlem yapılır.
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