KREDİ KORUMA GRUP HAYAT SİGORTASI KATILIM SERTİFİKASI
(Tarife No: AZ_00YR_G_0126, AZ_UZSR_G_0115)
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ:
KREDİ TÜRÜ: GERCEK
SİGORTA BİTİŞ TARİHİ:
KREDİ NO:
SİGORTA SÜRESİ: AY
KREDİ BİTİŞ TARİHİ:
TANZİM TARİHİ:
TEMİNAT TİPİ: Azalan Teminat / Sabit Teminat
POLİÇE NO:
ACENTE / KREDİ KURULUŞUNUN UNVANI: KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Vergi Dairesi/Vergi No: Boğaziçi Kurumlar V.D. 5700099585
Ticari Sicil No: 434531-382113, MERSİS No: 0570009958500019
Adres : Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi No:145 Tofaş Han Şişli/İSTANBUL 34394
Tel/Faks No: 0212 340 55 00/ 0212 216 70 72, www.kocfiatkredi.com.tr Kayıt Numarası: 704
Faaliyet Konusu: Finansman Faaliyeti (*)
6361 Sayılı kanun çerçevesinde kredilendirme ve krediye ilişkin sigortalara aracılık etme
SİGORTACI: ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi No:1 İSTANBUL 34750
Çözüm Hattı: 0850 399 99 99 Faks No: 0216 556 67 77www.allianzemeklilik.com.tr / info@allianz.com.tr
Ticari Sicil No : 275433 MERSİS No : 0-8000-0124-5400015
Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı 8000012454
Faaliyet Konusu : Sigortacılık (**)
(**) Bireysel Emeklilik Sistemi alanında faaliyet göstermek, her türlü grup hayat, ferdi hayat, grup ve bireysel ferdi kaza sigortaları ve
reasürans işlemleri yapmak ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin Esas Sözleşmesi’nde belirtilen diğer faaliyetlerde bulunmak.
SİGORTALI / SİGORTA ETTİREN:
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Telefonu:
e-mail:
Adresi:
DAİN-İ MÜRTEHİN/LEHTAR : KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu/İstanbul 34394
Tel/Faks No: 0212 340 55 00/ 0212 216 70 72, www.kocfiatkredi.com.tr
(Bu sözleşmenin lehdarın maddi menfaatini aşan kısmı, sigortalının kanuni varisleri lehine yapılmıştır.)
İşbu Sigorta bir Grup Hayat Sigortasıdır.
Erken Ayrılma Durumunda Ödeme Tutarının Belirlenmesi

Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası, birikimsiz bir hayat sigortasıdır. Sözleşmeden ayrılma hakkının kullanılması
durumunda, iadeye konu tutar üzerinden kesinti yapılmaz.
Sigorta süresinin 12 aya eşit veya 12 aydan kısa olduğu sözleşmelerde, sigorta ettiren/sigortalının 30 günlük
cayma süresinden sonra sözleşmeden ayrılma talebinde bulunması durumunda; ilgili poliçe kapsamında
herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmaması halinde, işlemeyen günlere ait ödenmiş primler iade edilir.
Sigorta sözleşmesinin 12 aydan uzun süreli akdedildiği, sigorta ettiren/sigortalının sözleşmeden ayrılma talebinde
bulunması durumunda, ilgili poliçe kapsamında herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmaması halinde alınan
primden gider payı düşüldükten sonra kalan tutarın, gün esaslı olarak hesaplanan aktüeryal matematik karşılığın
sigorta risk primine oranı ile çarpılması sonucu elde edilen tutar iade edilir.
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SİGORTA TEMİNATLARI VE TUTARLARI
Sigorta Teminatı *

Sigorta Başlangıç
Teminat Tutarı (TL)

Teminat Bitiş Tarihi

Vefat Teminatı (*)
Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı (*)
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (*)
Geçici İş Göremezlik Teminatı **
İşsizlik Teminatı **

Toplam Prim (TL)*** :
TL
Ödeme Şekli: PEŞİN
Bu sertifika, teminat tablosunun Sigorta Başlangıç Teminat Tutarı (TL) bölümünde belirtilen tutarlara kadar koruma sağlamaktadır.
* Bu sertifikada yer alan Vefat Teminatı, Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı ile Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, Kredi Koruma Grup
Hayat Sigortası Özel Şartları’nın “Teminatlar” başlıklı 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası çerçevesinde sertifika tanzim tarihi itibarıyla
geçerli Sigorta Başlangıç Teminat Tutarı’ na , aylık kredi faiz oranına (aylık nominal) ve kredi süresine bağlı olarak aylık azalmakta
olup, teminat tutarı sözleşmenin her ayı için ayrıca hesaplanır ve poliçe teminat kapsamında oluşan vefat, tam ve daimi maluliyet
riski ile Özel Şartlar’da belirtilen tehlikeli hastalıklardan birinin gerçekleştiği tarihte geçerli olan tazminat tutarı Özel ve Genel Şartlar
dahilinde karşılanır.Tehlikeli Hastalıklar Teminatı; Geçici İş Göremezlik Teminatı veya İşsizlik Teminatı kapsamında olmayan
(istihdam ilişkisi içinde çalışmayan, serbest meslek sahibi veya devlet memuru olmayan) sigortalılar için geçerlidir.
** İşsizlik Teminatı veya Geçici İş Göremezlik Teminatı kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi durumunda aylık kredi geri ödeme
tutarları azami 3.000 TL ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Özel ve Genel Şartlar dahilinde karşılanır.
*** Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi
karşılığında ödenmesi gerekir. Primin tamamı ya da ilk taksidi ödenmeden sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası’nda vefat teminatı için herhangi bir istisna süresi uygulanmamaktadır. Tam ve Daimi Maluliyet
Teminatı, kaza olayı hariç olmak üzere, sertifika/poliçe başlangıç tarihinden 30 gün sonra geçerli olacaktır. Tehlikeli Hastalıklar,
Geçici İş Göremezlik Teminatı veya İşsizlik Teminatı için istisna süresi 90 gündür.
Sigortalı/sigorta ettiren/lehtar/dain-i mürtehinin belirtilen iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, bu değişiklikler kredi kuruluşu,
acente veya sigortacıya bildirilecektir. Aksi durumda kredi kuruluşu, acente ve sigortacı en son güncellenen iletişim bilgilerini dikkate
alarak bildirim yapacaktır.
Sertifika/poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, sözleşmeden cayma hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içerisinde ilgili
sertifika/poliçe kapsamında herhangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler kesintisiz olarak iade edilecektir. Cayma talebinizi
işbu sertifikanın ilk sayfasında iletişim bilgileri yer alan sigortacıya veya acenteye iletebilirsiniz.
Sözleşmenin yapılması sırasında ve sözleşme süresi içinde bilinen veya bilinmesi gereken bütün hususlar ile sözleşmenin devamı
sırasında değişen durumların sigortacıya bildirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının, sözleşmeden
cayma, muafiyet uygulama veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır.
TEMİNATLAR
İşbu Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası Katılım Sertifikası, Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
arasında akdedilmiş olan Kredi Koruma Grup Hayat Sigorta Poliçesi kapsamında, sigortalının, prim ödenmesi karşılığında Allianz
Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanunu (”Kanun”), Hayat Sigortaları Genel Şartları (”Genel Şart”), Hayat Grubu
Sigortaları Yönetmeliği (”Yönetmelik”), ilgili diğer mevzuatlar ve işbu sertifika ekinde yer alan Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası
Özel Şartları'na (”Özel Şart”) bağlı olarak teminat kapsamında sigortalandığını gösteren ve poliçe içeriğini özetleyen belgedir.
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Detaylı bilgi için lütfen “Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası Özel Şartları“ ve “Hayat Sigortaları Genel Şartları”’nı dikkatlice
inceleyiniz.
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Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., sigortalının, sigorta süresi içerisinde sertifika/poliçe ile teminat altına alınmış rizikonun
gerçekleşmesi sonucu yaşamını yitirmesi veya tam ve daimi malul kalması veya Özel Şartlar’ da yer alan tehlikeli hastalıklardan
birini geçirmesi veya İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik halinde, riskin gerçekleştiği tarihte geçerli olan teminat tutarı ile sınırlı olmak
üzere, rehinli alacaklının maddi menfaati kadar olan tutarı, rehinli
alacaklıya (dain-i mürtehin); bakiye teminat tutarı bulunması halinde bu tutarı, vefat halinde sigortalının kanuni varislerine;
sigortalının tam ve daimi malul kalması veya tehlikeli hastalık geçirmesi veya İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik durumunda ise
sigortalının kendisine Özel ve Genel Şartlar ile ilgili diğer mevzuatlar dahilinde öder.
Tehlikeli Hastalık veya İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik teminatları, sigortalının riskin gerçekleştiği tarihte geçerli olan istihdam
şekline göre belirlenerek ödenir.
Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda İstenilen Bilgi ve Belgeler:
İşbu sertifika ekinde yer alan Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası Özel Şartları’nın “Tazminatın Ödenmesi” maddesinde rizikonun
gerçekleşmesi durumunda istenilen bilgi ve belgeler yer almaktadır. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, ilgili bilgi ve belgelerle
birlikte gecikmeksizin, bu sertifikanın ilk sayfasında yer alan sigortacının iletişim adreslerinden birine bildirim yapılmalıdır.
Şikayet ve Bilgi Taleplerinizi
Sigortacının işbu sertifikanın ilk sayfasında yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birisine yönlendirebilirsiniz.
Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız
menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta
Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri onaylamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat
başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta
şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.
Sigortacı Tahkim sistemine üyedir. Şikayet ve İtirazlarınız konusundaki başvurularınızı Tüketici Mahkemesine, Tüketici Hakem
Heyetine, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapabilirsiniz.

Ödemiş olduğunuz primlerin, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan
kısmı için vergi indiriminden faydalanabilirsiniz.
Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası Özel Şartları’ na https://www.kocfiatkredi.com.tr/OnlineIslemler/TalepSorgulama.aspx
adresinden (online işlemler/Talep sorgulama ekranından) kredi numarası ve TCKN veya Vergi No ile ulaşabilirsiniz,lütfen okuyunuz.
Hayat Sigortaları Genel Şartları’na www.allianzemeklilik.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
KREDİ KORUMA GRUP HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
Bu Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları (”Genel Şartlar”) ve Türk Ticaret Kanunu (”TTK”) hükümleri saklı kalmak üzere, “
Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası” ürününe ilişkin özel bazı hususları ihtiva etmektedir.
1. Sigortanın Konusu ve Kapsamı
Bu sigorta, poliçe priminin ödenmesi koşulu ile ve sigorta sözleşme süresi içerisinde teminat kapsamında bulunan rizikonun
gerçekleşmesi halinde, bilgileri poliçe/sertifikada yer alan sigortalının kredi kuruluşu ile akdetmiş olduğu Kredi Sözleşmesi’ne ilişkin
ödemelerini, Genel Şartlar, TTK ve işbu Kredi Koruma Grup Hayat Sigortası Özel Şartları (”Özel Şartlar”) çerçevesinde teminat
kapsamına alır.
Bu sigortanın akdedilebilmesi için;
i. Sigorta ettiren/sigortalının, kredi kuruluşu ile akdetmiş bir Kredi Sözleşmesi’ne taraf olması.
ii. Sigortalının 18 ile 64 yaşları arasında olması ve sigortalının poliçeye giriş yaşı ile akdedilecek poliçe süresinin toplamının 65’i
geçmemiş
olması.
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2. Tanımlar
a) Kredi Kuruluşu: Sigortalı ile Kredi Sözleşmesi akdetmiş ve poliçede “dain-i mürtehin” ve “lehtar” sıfatıyla yer alan, Türkiye’de
faaliyet gösteren ve kredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri kredi kullandırmaya yetkili diğer kuruluşlardır.
b) İşsiz kalmak (“işsizlik”): Sigortalının, poliçe ve işbu özel şartlarda belirlenen haller çerçevesinde gelir getirici işini kendi iradesi
dışında kaybetmesidir.
c) İstihdam İlişkisi: Poliçede farklı bir şekilde tanımlanmış olmadıkça Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı ve ilgili
mevzuatlar çerçevesinde sigortalı ile işvereni arasında kurulmuş iş sözleşmesine dayalı hizmet ilişkisidir.
d) İstisna Süresi: Teminatın geçerli olabilmesi için, Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı, kaza olayı hariç olmak üzere, sertifika/poliçe
başlangıç tarihinden itibaren 30 gün, Tehlikeli Hastalıklar, Geçici İş Göremezlik Teminatı veya İşsizlik Teminatı için 90 gündür.
e) Azami Olay Başı Tazminat Süresi: Sigortacı tarafından “Geçici İş Göremezlik” ve “İşsizlik” Teminatları için bir olay başına ödeme
yapılabilecek maksimum süre olan 6 ay anlamında kullanılacaktır.
f) Azami Tazminat Süresi: Sigortacı tarafından “Geçici İş Göremezlik” ve “İşsizlik” teminatları için poliçe süresince ödeme
yapılabilecek toplam 18 aylık süre anlamında olacaktır.
g) Aylık Teminat Bedeli: “Geçici İş Göremezlik” ve “İşsizlik” Teminatları için 30 günlük bekleme süresini tamamlamak şartıyla, her bir
30 günlük süre için poliçe özel ve genel şartları kapsamında ödenecek poliçede belirtilen tutar anlamında olacaktır. 30 günden daha
kısa süreler için gün esaslı tazminat ödemesi yapılmayacaktır.Ödenecek olan Aylık Teminat Bedeli sertifikada belirtilen tutar ile
sınırlıdır. Bu tutar hiçbir durumda 3.000 TL’den fazla olmayacaktır.
h) İşsizlik Süresi: Sigortalı tarafından ücretli bir işi olmadan geçirilen süre anlamında olacaktır.
i) Bekleme Süresi: “Geçici İş Göremezlik” ve “İşsizlik” Teminatları” için tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için rizikonun
gerçekleştiği tarihten itibaren aralıksız geçmesi gereken 30 günlük süre anlamında kullanılacaktır.
j) Kronik veya Tekrarlanan Hastalık: Tıbbi bir dikkat gerektirmiş olsun veya olmasın kronik bir durumdan kaynaklanan herhangi bir
durum, yaralanma, hastalık, rahatsızlık veya ilgili durum ve veya ilgili semptomlar anlamında olacaktır. Kronik bir durum aşağıdaki
özelliklerden en az birine sahip bir durumdur:
• Belirsiz bir süre devam eder,
• Sabittir ve tedaviden ziyade kontrol edilir,
• Tekrarlayan semptomları vardır ve geçmişte konsültasyon, tedavi veya bakım gerektirmiştir,
• Uzun süreli izleme veya tedavi, konsültasyonlar, check-up'lar, muayeneler veya testler gerektirir.
k) Serbest Meslek Sahibi: Herhangi bir istihdam ilişkisine tabi olmaksızın, sürekli bir meşguliyet olarak kendi ad ve hesabına mesleki
faaliyet yürüten ve bu durumu sosyal güvenlik primleri, vergi/oda kayıtları v.b ile belgelendirilebilen kişidir.
l) Devlet Memuru: Devlet kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya ilgili mevzuat kapsamında çalışan
kişidir.
m) Önceden Mevcut Durum: Sertifika/poliçe başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan her türlü sakatlık, hastalık, rahatsızlık,
bulaşıcı hastalık veya bunlarla alakalı durum veya semptomlardır.
3. Teminatlar
İşbu sigorta kapsamında verilen teminatlar aşağıda belirtilmiştir.
3.1. Vefat Teminatı (Ana Teminat) ve Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı (Ek Teminat)
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde, sertifika/poliçe ile teminat altına alınmış rizikonun gerçekleşmesi sonucu yaşamını yitirmesi
hali, Vefat Teminatı; malul kalması hali Tam ve Daimi Maluliyet kapsamındadır.
Sigortacının sorumluluğu hasar tarihi itibari ile geçerli olan teminat tutarı ile sınırlıdır. İlgili teminatların her ikisinden de tazminata
hak kazanılması söz konusu olmayıp, bu teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödendiğinde sigorta sözleşmesi sona erer. Vefat
Teminatı ana teminat, Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı ek teminat niteliğinde olup Genel Şartlar ve işbu Özel Şartlara bağlı olarak
teminat sağlamaktadır.
Sigorta poliçesi/sertifikası tanzim tarihi itibarıyla, başlangıç Vefat Teminatı ve Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı tutarları,
Bilgilendirme Formu ve Poliçe/Sertifikada yer alan Sigorta Başlangıç Teminat Tutarında belirtilen tutarları aşmamak kaydı ile
kredinin geçerli borç bakiyesi değerinde tesis edilir ve sertifika/poliçe tanzim tarihi itibarıyla geçerli Sigorta Başlangıç Teminat Tutarı’
na, aylık kredi faiz oranına (aylık nominal) ve kredi süresine bağlı olarak aylık azalmaktadır. Sigorta süresi içerisinde beher sigorta
ayı için geçerli teminat tutarı, en son geçerli teminat tutarı ile sigorta tanzim tarihi itibarıyla geçerli aylık kredi faiz oranının çarpılması
ile elde edilen değerin en son geçerli teminata eklenmesi ve oluşan toplamdan eşit ödeme taksit tutarının çıkarılması suretiyle
hesaplanır. Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı, Kaza veya Hastalık Sonucu oluşan Tam ve Daimi Maluliyet hallerini kapsamaktadır.
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- Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:
Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında cismani bir arızaya
maruz kalması sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde tam ve daimi maluliyetin oluşması durumunu
teminat altına alır.
Aşağıda yer alan haller kaza sayılır:
• Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsü.
• Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması.
• Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
• Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.
Aşağıda yer alan haller kaza sayılmaz:
• Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
• Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde oluşmadığı takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi
tesirlerinin,
• Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
• Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı
madde almanın,
• Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat
hali veya cismani arızalar.
Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben,
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan, Özür
Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli'nde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hallerinde
ödenir. Bahse konu oranın değerlendirilmesine dair unsurlara aşağıda yer verilmiştir:
• Daimi maluliyet oranlarının tayininde sigortalının meslek ve san'atı dikkate alınmaz.
• Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kat'i ve mutlak surette vazife görememesini ve
kullanılamamasını ifade eder.
• Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı tazmin
olunmaz.
• Bu kazadan evvel kısmen malul olan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet oranı kaza sebebiyle arttığı takdirde tazminat,
kazadan evvelki oran ile sonraki oran arasındaki farka göre hesaplanır. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv
kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın toplamı riskin gerçekleştiği tarihte geçerli olan
teminat tutarını geçemez.
- Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:
Sigortalının poliçe/sertifika süresi içerisinde herhangi bir hastalığa maruz kalması sonrasında tam ve daimi malul kalması halinde,
Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatına ilişkin tazminat tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette
tespitini takiben, "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ekinde
yer alan, Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli'nde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen
maluliyet hallerinde ödenir.
Teşhis edilmemiş olsa bile, tıbben poliçe başlangıç tarihinden önce maruz kalınan bir hastalığın poliçe dönemi içerisinde ortaya
çıkartacağı maluliyet halleri, poliçe teminatları kapsamı dışındadır. Bu durumda sigortacının tazminat ödeme borcu ortaya çıkmaz.
3.2. Dönüşümlü Teminatlar (Ek Teminatlar):
3.2.1. İşsizlik Teminatı
Bu teminat, belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında aralıksız ve tam süreli bir istihdam ilişkisi içinde bulunan sigortalılar için
geçerlidir. Sigorta süresi içinde sigortalının 30 günden uzun süren işsizlik hali riskinin gerçekleşmesi durumunda sigortacı, azami
tazminat süresi ve azami olay başı tazminat süresini aşmamak üzere 30 günlük süreler için tazminat (aylık teminat bedeli)
ödemesinde bulunur. Hiçbir halde 30 günden daha kısa süreler için gün esaslı tazminat ödemesi yapılmaz.
3.2.2. Geçici İş Göremezlik Teminatı
Bu teminat, sadece serbest meslek sahibi olarak faaliyet gösteren veya devlet memuru olan sigortalılar için geçerlidir.
Sigorta süresi içinde sigortalının 30 günden uzun süren hastalık veya kaza sonucu bir geçici iş göremezliğin oluşması durumunda
sigortacı, azami tazminat süresi ve azami olay başı tazminat süresini aşmamak üzere kesintisiz 30 günlük süreler için tazminat
(aylık
teminat bedeli)
bulunur.
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3.2.3. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Bu teminat, geçici iş göremezlik veya işsizlik teminatı kapsamında olmayan sigortalılar için geçerli olup, sigorta süresi içinde
sigortalının aşağıda sayılan tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda riskin gerçekleştiği tarihte geçerli olan teminat
bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı tutarı, Bilgilendirme Formu ve Poliçe/Sertifikada yer alan Sigorta Başlangıç Teminat Tutarında
belirtilen tutarı aşmamak kaydı ile kredinin geçerli borç bakiyesi değerinde tesis edilir ve sertifika/poliçe tanzim tarihi itibarıyla geçerli
Sigorta Başlangıç Teminat Tutarı’ na, aylık kredi faiz oranına (aylık nominal) ve kredi süresine bağlı olarak aylık azalmaktadır.
Sigortacının sorumluluğu hasar tarihi itibari ile geçerli olan teminat tutarı ile sınırlıdır.
i. İnme/Felç: Beyin dokusunun yetersiz kanlanması sonucu ölümü veya kafa içi kanama nedeni ile oluşmuş, kalıcı klinik
semptomlarla kendini gösteren ve süreklilik arzeden nörolojik defisit. Yukarıdaki tanımlamaya bağlı olarak izleyen durumlar kapsam
dışıdır:
- Geçici iskemik atak.
- Beyin dokusunun veya damarlarının travmatik yaralanmaya bağlı hasarları.
ii. Kanser (Cilt Kanseri hariç olmak üzere): Habis hücrelerin kontrolsüz olarak büyümeleri ve dokuya temarüz etmeleri (invazyon
göstermeleri) ile karakterize histolojik olarak habaseti doğrulanmış herhangi bir habis tumor. Bu tanıma bağlı olarak, izleyen
durumlar kapsam dışındadır:
• Aşağıdaki histolojik sınıflandırmalar içindeki tüm kanser türleri.
- Premalign
- Noninvaziv
- İnsitu kanserler
- Sınırda (borderline) kanserler veya;
- Düşük hebaset (malign) potansiyeline sahip olan kanserler.
• Prostat tümörlerinin Gleason skorlamasına göre 6’nın üzerinde, TNM sınıflandırmasına gore ise T2NOMO ve üzerinde olanlar
dışında tüm tipleri kapsam dışındadır.
• Histolojik olarak Binet Stage A ve üzeri olarak sınıflananlar hariç Kronik Lenfositik Lösemi
• Histolojik olarak epidermisin altına invaze olduğu (nüfuz ettiği) ispatlanmış malign melonamalar dışında tüm deri kanseri türleri
kapsam dışındadır.
iii. Kalp Krizi: Kalp kasının yetersiz kanlanmasından ötürü meydana gelen ve Akut Myokard Enfarktüsünün aşağıda sıralanan tüm
belirtilerini gösteren durumdur.
• Tipik Klinik semptomlar (örneğin karakteristik göğüs ağrısı)
• Yeni oluşmuş karakteristik elektrokardiyografik değişiklikler.
• Kardiak enzimlerin veya troponinleri aşağıda kayıtlı bulunan seviyelerden daha yukarı çıkmaları.
- Troponin T > 1.0 ng/ml
- AkutTnI > 0.5 ng/ml veya diğer bir Troponin I methoduna göre eşdeğerde bir seviye.
Akut myokard enfarktüsü geçirdiği somut delillerle ispat edilmelidir. Yukarıdaki tanıma bağlı olarak diğer akut koroner sendromlar
(anjina ile sınırlı kalmamak üzere) kapsam dışıdır.
iv. Koroner Arter Cerrahisi: Bir kardioloğun endikasyonu belirlemesinden sonra yapılan herhangi bir koroner arterdeki tıkanıklık veya
daralmanın by-pass grefti kullanılarak giderilmesidir. Balon anjioplasty veya koroner arteri açmaya yönelik herhangi bir girişim
kapsam dışıdır.
v. Böbrek Yetmezliği: Sürekli dializ tedavisini gerektiren veya böbrek transplantasyonuna ihtiyaç duyulan her iki böbreğinde geri
dönüşsüz olarak fonksiyonlarını yerine getirememesi durumudur.
vi. Önemli Organ Nakli Ameliyatı: Onaylanmış resmi bir listede kemik iliği, kalbin eksiksiz olarak tamamı, böbrek, karaciğer, akciğer,
ve pankreas organları için alıcı olarak gözükmek veya cerrahi prosedür için bekleme listesinde olmak.
3.2.4. Teminatların Dönüşümü
Kredisi sözleşmesine taraf olan sigortalılar sertifika/poliçe kapsamında herhangi bir anda, dönüşümlü teminatlar başlığı altında yer
alan meslek sınıfları doğrultusunda “Tehlikeli Hastalıklar”, “Geçici İş Göremezlik” ve “İşsizlik” teminatlarından sadece birine hak
kazanabilir. Sigortalının işbu poliçe süresi içinde herhangi bir zamanda meslek statüsünde değişiklik olması durumunda, o ana
kadar alınan tazminat ve azami tazminat süresi saklı kalmak şartıyla;
i. Bu değişiklik tarihinden başlamak üzere, yeni meslek statüsünün tabi olduğu teminat kendiliğinden ve ayrıca bir işleme gerek
kalmaksızın hüküm ifade etmeye başlar.
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4. Aylık Tazminat Ödemeli Teminatlara İlişkin Sınırlamalar
4.1. İşsizlik Teminatı için;
Azami Tazminat Süresi ve Azami Olay Başı Tazminat Süresi saklı kalmak üzere sigortalı, işsizlik halinin sona ermesi durumunda,
sigortacı tarafından kendisine yapılan son Aylık Teminat Bedeli ödeme tarihinden sonraki 6 ay süresince sigortacıdan başkaca bir
işsizlik nedeniyle talepte bulunamaz.
4.2. Geçici İş Göremezlik Teminatı için;
Azami Tazminat Süresi ve Azami Olay Başı Tazminat Süresi saklı kalmak üzere, geçici iş göremezlik sona ermişse, sigortalı;
• Aynı sebepten kaynaklanan haller için geçici iş göremezlik teminatından sigortacı tarafından kendisine yapılan son olay başı Aylık
Teminat Bedeli ödeme tarihinden sonraki altı (6) ay süreyle;
• Farklı sebepten kaynaklanan haller için geçici iş göremezlik teminatından sigortacı tarafından kendisine yapılan son olay başı
Aylık Teminat Bedeli ödeme tarihinden bir (1) ay süreyle,
sigortacıdan başka bir geçici iş göremezlik nedeniyle talepte bulunamaz.
5. Teminat Dışında Kalan Haller (Genel)
Hayat Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan haller ile aşağıda genel olarak ve sigorta teminatı bazında tanımlanan haller
poliçe/sertifika teminat kapsamı dışında bırakılmıştır.
► Vefat Teminatı hariç olmak üzere diğer teminat için;
• Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak, bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden
meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır),
• Volkan patlaması, yer sarsıntısı, deprem, volkanik patlama, deniz sarsıntısı ve benzer yer kayması, göçük veya çökme ve diğer
coğrafi fenomenler ve ayrıca doğanın engellenemez kuvvetleri ile bağlantılı diğer herhangi bir afet olayı; bulaşıcı hastalık; yaygın
hastalıklar sonucu meydana gelen riskler,
• Kredi kuruluşu tarafından verilen motor kredileri dışındaki ticari krediler bakımından, motosiklet ve takma motorlu bisiklet
kullanmak ve bunlara binmek.
► Tüm teminatlar için;
• Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar,dain-i mürtehin, temsilci veya kredi kuruluşunun, tazminat talebine konu olayla ilgili bilgileri kasıtlı
bir şekilde noksan, gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut bilgi gizlediği tazminat talepleri.
• Sigortalının kredi kuruluşuna olan borcunu zamanında ödememesinden dolayı oluşacak tüm faiz ve ücretler.
• Hiçbir sigortacı veya reasürör, bu anlaşma tahtında bir teminatın verilmesinin veya bir tazminatın ödenmesinin veya herhangi bir
menfaatin sağlanmasının o sigortacıyı veya reasürörü Birleşmiş Milletler kararları tahtında uygulanan bir yaptırıma, yasağa, veya
kısıtlamaya ya da Avrupa Birliği’nin, Birleşik Krallık’ın veya Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari veya ekonomik yaptırımlarına,
yasalarına veya yönetmeliklerine maruz bırakabileceği ölçüde, o teminatı vermemiş sayılacak ve o tazminatı ödemekle veya o
menfaati sağlamakla yükümlü sayılmayacaktır.
6. Teminat Dışında Kalan Diğer Haller
6.1. Tam ve Daimi Maluliyet Durumunda
Aşağıdaki hallerde tazminat ödemesi yapılmaz.
a) Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında kronik veya tekrarlanan hastalıktan maruz kalınan herhangi bir nedene bağlı olan tam
ve daimi maluliyet,
b) Önceden Mevcut Durum sonucu meydana gelen tam ve daimi maluliyet,
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özür
Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli'nde sayılan %60 ’tan küçük oranlara karşılık gelen maluliyet halleri
ödenmez.
d) Sigorta teminatının başlamasından önce veya sigorta teminatının devam ettiği sırada, tıbben bir zorunluluk arz etmeyen, isteğe
bağlı kozmetik veya güzellik amaçlı olanlar dahil tüm cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen tam ve daimi maluliyet,
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e) Destekleyen mahiyette tıbbi kanıt yoksa sırt ağrısı veya ilgili durumlar. Bu gibi kanıt uygun bir uzmandan veya Sigortalının
doktorundan bir rapor olabilir. Her iki durumda da röntgen veya MR veya CT taraması veya eşdeğeri istenebilir.
f) Uzman bir doktor tarafından teşhis edilmediği sürece, stres ve stresle ilgili durumlar da dahil psikiyatrik hastalık veya ruhsal
rahatsızlık,
g) Sigortalının suç teşkil eden bir fiili veya karayolu trafik suçundan kaynaklanan tam ve daimi maluliyet,
h) Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fıiline veya zehirlenme, alkol veya uyuşturucu, ilaç ve zararlı maddelerin
kullanımına bağlı tam ve daimi maluliyet,
i) Poliçe başlangıç tarihinden 30 gün içerisinde kaza dışında gerçekleşen bir sebepten doğan tam ve daimi maluliyet,
j) Askeri hava, deniz veya kara operasyonuna katılımdan kaynaklanan tam ve daimi maluliyet,
k) Tehlikeli sporlar yapıyor olmak veya daha önce yapmış olmak: boks, buz üstünde kızak, motor sporları, at binme, dağa tırmanma,
kızakla yapılan sporlar, asılı planör, ısıtma hava ile uçan balon, paraşüt, eskrim, kendini koruma sporları, dağ kanoculuğu, mağra ve
dağ tırmanma, suya atlama, aletli dalış, planörcülük ve spor müsabakalarında, yarışlarda, rallilerde ve spor antremanlarında aktif
olarak yer alıyor olmak veya buna benzer faaliyetlerden kaynaklanan tam ve daimi maluliyet,
l) Kış sporlarına (patinaj ve körling hariç olmak üzere) katılım sırasında meydana gelen tam ve daimi maluliyet,
m) Profesyonel mesleği sporcu, güvenlik birimi üyesi, madenci, tehlikeli sahnelerde oynayan dublör, savaş muhabiri, patlayıcı
madde ile uğraşan veya dalgıç olan kişinin bu faaliyetler neticesi tam ve daimi maluliyeti,
n) Sürücü olarak veya yolcu olarak motorsiklet kullanılması sırasında meydana gelen tam ve daimi maluliyet,
o) Pilot olarak, kabin ekibi veya askeri uçak yolcusu olarak, askeri veya özel uçak kabin ekibi üyesi olarak veya yolcu taşımak için
lisansı olmayan özel uçak ile uçulması sonucu doğan tam ve daimi maluliyet,
p) Tehlikede bulunan insan hayatını kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde
bulunması.
q) Sigortalının doktor muayenesini sebepsiz reddetmesi veya doktorun tavsiyelerini yerine getirmemesi, bir kaza ile ilişkili olaylardan
kaynaklanan haller hariç olmak üzere bir doktor veya bir uzman gözetiminde olmaksızın bir tıbbi tedavi görüyor olmasından
kaynaklanan tam ve daimi maluliyet,
6.2. İşsizlik Durumunda
Aşağıdaki hallerde işsizlik teminatına ilişkin Aylık Teminat Bedeli ödenmez.
a) Sigortalının işsizlik tarihinden (bu günde dahil olmak üzere) önceki 6 aylık süre içinde aralıksız ve tam süreli olarak istihdam
ilişkisi içinde çalışmamış olması,
b) İstisna süresi içerisinde meydana gelen işsizlik,
c) Bekleme süresini geçmeyen işsizlik,
d) Poliçe başlangıç tarihinde, sigortalı tarafından sigorta teminat başvurusu sırasında bilinen veya biliniyor olması gereken
nedenlerden kaynaklanan işsizlik.
e) Poliçe başlangıç tarihinde, sigortalıya bildirimi yapılmış olan işe son verme durumundan kaynaklanan işsizlik hali.
f) 6 aydan daha az süreli bir istihdam ilişkisi sonrasında gelen işsizlik.
g) Sigortalının istihdam ilişkisinin işveren tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde haklı bir nedenle sona erdirilmesi.
h) Sigortalının istihdam ilişkisinin karşılıklı mutabakat ile sona erdirilmesi.
i) Sigortalının istifası nedeniyle işsizlik.
j) İşin düzensiz veya mevsimsel yapısından kaynaklanan işsizlik.
k) Grev veya lokavt sırasında geçen işsizlik süresi.
l) Sigortalının isşiz olarak kayıtlı olduğunu ve işsizlik ödeneğine hak kazandığını ve fiilen iş aradığını ”Rizikonun Gerçekleşmesi
Halinde Hak Sahibinin ve Sigortalının Yükümlülükleri” başlıklı maddesinde tanımlandığı şekilde belgeleyemediği süreye dair işsizlik,
m) Sigortalının suç teşkil eden bir fiili veya kendine isteyerek zarar vermesi veya zehirlenmesi, ilaç, uyuşturucu ve zararlı maddeler
kullanımından kaynaklanmış olan işsizlik.
n) Sigortalı’nın, Türkiye’deki yerleşik olma durumu sona ermişse,
o) Sigortalı Türkiye sınırları dışında çalışmakta ise, bundan kaynaklanan işsizlik,
p) Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlamış ve bu çalışmasını bordrolu olarak gösterememe durumu
q) Sigortalının kendisinin veya ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımlarının sigortalının çalıştığı yerde işveren, ortak veya
sigortalının yöneticisi olmaları
r) İşveren ile yaşanan hukuksal süreçte oluşan işsizlik
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s) Kuruluş amacı veya işin devam etmesi belirli ihalelere bağlı olan şirketlerde, ihalenin sona ermesi veya yeni ihale alınamaması
nedeni ile meydana gelen işsizlikler,
t) İşverenin şirket satışını veya başka bir şirketle birleşeceğini sigorta başlangıç tarihinden önce açıkladığı durumda ilgili satış veya
birleşmeden kaynaklanan işsizlikler,
u) Hamilelik nedeniyle çalışmaya ara verilmesi muafiyet döneminden sayılmayacaktır.
v) Önerilen görevin kabul edilmemesi,
w) İşsizlik tazminatı sonrasında resmi veya gayri resmi ücret alarak çalışılmasının tespiti.
6.3. Geçici İş Göremezlik Durumunda
Aşağıdaki hallerde geçici iş göremezlik teminatına ilişkin Aylık Teminat Bedeli ödenmez.
a) Kredi Sözleşmesi’ne taraf olan ve sertifikada yer alan sigortalının Geçici İş Göremezliğin gerçekleştiği tarihten (bu gün de dahil
olmak üzere) önceki 6 aylık süre içinde aralıksız ve tam süreli olarak devlet memuru olarak çalışmamış veya serbest meslek
faaliyetini göstermemiş olması,
b) Kaza hali hariç olmak üzere, istisna süresi içinde meydana gelen veya bekleme süresini tamamlamadan oluşan geçici iş
göremezlik,
c) Sertifika/poliçe düzenlenmesi esnasında kronik veya tekrarlanan hastalıktan maruz kalınan herhangi bir nedene bağlı olan geçici
iş göremezlik,
d) Önceden Mevcut Durum sonucu meydana gelen geçici iş göremezlik,
e) Sigorta teminatının başlamasından önce veya sigorta teminatının devam ettiği sırada, tıbben bir zorunluluk arz etmeyen, isteğe
bağlı kozmetik veya güzellik amaçlı olanlar dahil tüm cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik,
f) Hamileliğin olağan süreci, doğum ve hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların tüm
neticelerinden kaynaklanan geçici iş göremezlik,
g) Sigortalının analık yardımı aldığı dönemde analık ile ilişkili geçici iş göremezliği,
h) Destekleyen mahiyette tıbbi kanıt yoksa sırt ağrısı veya ilgili durumlardan kaynaklanan geçici iş göremezlik. Bu gibi kanıt uygun
bir uzmandan veya Sigortalının doktorundan bir rapor olabilir. Her iki durumda da röntgen veya MR veya CT taraması veya eşdeğeri
istenebilir.
i) Uzman bir doktor tarafından teşhis edilmediği sürece stres ve stresle ilgili durumlar da dahil psikiyatrik hastalık veya ruhsal
rahatsızlık,
j) Sigortalının suç teşkil eden bir fiili, kendisine isteyerek zarar vermesi veya alkol veya uyuşturucu kullanımından kaynaklanan
geçici iş göremezlik.
k) Sigortalının doktor muayenesini sebepsiz reddetmesi veya doktorun tavsiyelerini yerine getirmemesi, bir kaza ile ilişkili olaylardan
kaynaklanan haller hariç olmak üzere bir doktor veya bir uzman gözetiminde olmaksızın bir tıbbi tedavi görüyor olması.
6.4. Tehlikeli Hastalıklar Durumunda
Aşağıdaki hallerde tazminat ödemesi yapılmaz.
a) Sigortalının tehlikeli hastalığının tesbitinden sonra 28 gün içinde vefat etmesi,
b) İstisna süresi içerisinde meydana gelen tehlikeli hastalık
c) Önceden var olan kronik veya tekrarlanan hastalıklara bağlı tehlikeli hastalık,
d) Önceden mevcut durumdan kaynaklanan tehlikeli hastalık,
e) Yukarıda tehlikeli hastalıklar tanımı içinde yer almayan diğer herhangi bir hastalık,
f) Sigortalının kendi kendisine verdiği zarar neticesi meydana gelen bir tehlikeli hastalık,
g) Poliçe başlangıç tarihinden öncesinde mevcut ve sağlık beyanında veya başvuru formunda açıklanmamış akli veya fiziki bir
durumdan kaynaklanan bir tehlikeli hastalık,
h) Sigortalının, doğrudan veya dolaylı bir şekilde “edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (AIDS)” veya HIV sebebiyle maruz kaldığı
kanser veya Fulminant Karaciğer Yetmezliği (“Fulminant Viral Hepatitis”) tanısından kaynaklanan tehlikeli hastalık (Bu poliçe
kapsamındaki, “AIDS” tanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987’de tanımı yapılmış veya aynı örgüt tarafından sonradan bu
tanımdaki değişiklikleri içeren tanımdır. Enfeksiyon ise, sigortacının görüşüne göre, kan veya herhangi bir testin / testlerin herhangi
bir HIV virüsü veya HIV’e karşı bağışıklık maddesi “antibodiler” nin varlığına işaret ettiği halde, meydana gelmiş sayılır.)
i) Sigortalının doğrudan veya dolaylı bir şekilde, 17 yaşını doldurmadan önce teşhis edilen veya ortaya çıkan bir hastalık veya
kalıtım bozukluğundan kaynaklanan tehlikeli hastalık.
j) Aşağıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygunsuz alkol veya ilaç kullanımı veya alkol veya ilacın kötüye
kullanımından
tehlikeli hastalık,
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(i) Alkolün çok fazla tüketimi,
(ii) Hukuken reçetelenmiş veya sair bir şekilde olsun, çok fazla dozda ilaç alınması,
(iii) Sağlık Mevzuatı gereğince denetim altına alınmış ilaçların, kanunen öngörülen şekil dışında kullanımı,
k) Sigortalının herhangi bir suç teşkil eden eylemi işlemesinden kaynaklanan veya bu suça katılımından kaynaklanan tehlikeli
hastalık,
l) Sigortalının doktor muayenesini sebepsiz reddetmesi veya doktorun tavsiyelerini yerine getirmemesi, bir kaza ile ilişkili olaylardan
kaynaklanan haller hariç olmak üzere bir doktor veya bir uzman gözetiminde olmaksızın bir tıbbi tedavi görüyor olmasından
kaynaklanan tehlikeli hastalıklar.
7. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Hak Sahibinin Yükümlülükleri
Türk Ticaret Kanunu,ve Hayat Sigortaları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde öngörülen yükümlülükler saklı kalmak
üzere ve bunlara ek olarak, hak sahibi aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) İlgili mevzuatlarda yer alan bilgi ve belgelere ek olarak sigortacı gerekirse herhangi bir zamanda ek bilgi veya belge talep
edebilir. Hak sahibi bu belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
b) Hak sahibi, tazminat talebinde bulunabilmek için, tazminat talep formunu tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurmalı ve sigortacı
veya işbu sözleşmeye aracılık eden acentesine rizikoya ilişkin diğer bilgi ve belgeler ile birlikte ulaştırmalıdır. Tazminat talep formu
için sigortacı veya sözleşmeye aracılık eden acente ile irtibata geçilmesi
c) Tam ve Daimi Maluliyet, Geçici İş Göremezlik veya Tehlikeli Hastalıklar teminatlarına ilişkin bir talepte bulunulması durumunda
hak sahibi, bu talebe yol açan olayın gerçekleştiğini ispat eden bir uzman doktorun muayene teyidini içeren ve Hastane tarafından
düzenlenmiş raporu (Tam ve Daimi Maluliyet ve Tehlikeli Hastalıklar için Devlet Hastanesi ve/veya Heyet Raporu vermeye yetkili
Özel Hastane tarafından düzenlenmiş raporu) sunmakla yükümlüdür.
d) İşsizlik teminatına ilişkin bir talepte bulunulması durumunda hak sahibi, bu talebe yol açan istihdam ilişkisinin feshedildiğini
gösteren belgeleri, işsiz kalınan tarihten bir ay sonra alınan SGK hizmet dökümü, ayrıldığı işten alınan imza sirküleri, nüfus cüzdanı
fotokopisi sunmakla yükümlüdür.
e) Sigortalı, geçici iş göremezlik ve işsizlik teminatları için, tazminat talep ettiği sonraki her aralıksız geçen 30 günlük süre için,
tazminat türüne göre sigortacının talep ettiği güncel SGK hizmet dökümü veya İş Göremezlik raporu gönderilmelidir.
8. Sigorta Priminin Ödenmesi
Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin ödenmesi ile başlar.
Sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi
karşılığında ödenmesi gerekir. Primin tamamının ya da ilk taksidin ödenmemesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. İlk
taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece
sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla
istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur.
İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise sigortacı, sigorta ettirene, on günlük süre vererek borcunu yerine
getirmesini, aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise
sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunu'ndan doğan diğer
hakları saklıdır.
En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim
ödeme borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu halde sigorta, prim
ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca
ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.
9. Sigorta Kapsamına Giriş ve Beyan Yükümlülüğü
Kredi kuruluşundan kredi alan 18-64 yaş (giriş yaşı) aralığında olan ve sağlıklı olduğunu sigortacının belirlediği şartlar altında beyan
eden tüm gerçek kişiler, risk değerlendirmesi sonrası sigorta teminatı kapsamına alınabilir. Sigortalı giriş yaşı ve sigorta süresi
toplamı 65’i geçemez. Sigortalı adayının, sigorta teminatı kapsamına alınabilmesi için, bu kişi sigorta kapsamına dahil olmak
istediğini kredi kuruluşuna bildirmeli, kredi kuruluşu ile kredi sözleşmesi akdetmiş olmalı, sigortacının talep ettiği tıbbi tetkik, rapor ve
diğer evrakı gerektiğinde sigortacıya iletmiş olmalı ve bu bilgi ve belgeler ışığında tespit edilen hususlar sigortacının risk kabul
politikalarına uygun olmalıdır. Sigortacı, sözleşmenin akdedilmesi aşamasında ve devamı sırasında, kredi kuruluşu, lehtar, sigorta
ettiren, sigortalı adayı/sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta akdediliyorsa, temsilcinin beyanını esas alacaktır.
Gerek kredi kuruluşu, gerekse sigorta ettiren, sigortalı adayı/sigortalı, lehtar ve temsilci, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında
ve sözleşme süresi içinde kendisince bilinen, bilinmesi gereken ve sözleşmenin devamı sırasında değişen durumlara ilişkin bütün
halleri
sigortacıya
bildirmekle
yükümlüdür.
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Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının, teklifi reddetme, sözleşme kurulmuşsa sözleşmeden cayma ve ek prim almak suretiyle
sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız.
Sigortacı, kendisine bildirilen değişiklikleri değerlendirerek ayarlama şartına bağlı olarak prim artışı yapabilir, muafiyet uygulayabilir
veya sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi halinde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız
menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta
Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
10. Sigorta Süresi, Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Sigorta sözleşmesi, sertifika üzerinde belirtilen sigortaya giriş tarihinden, yine sertifikada belirtilen "Teminat Bitiş Tarihine" kadar
geçerli olmak üzere ay cinsinden kredi vadesi bitimine kalan ay sayısının tam sayı olacak şekilde yukarı yuvarlanmış değerine eşit
olacak şekilde akdedilmiştir. Bununla birlikte her teminat için teminat bitiş tarihleri ayrıca tanımlanmış olup, poliçe süresinin
bitiminden sonra oluşan riskler nedeniyle ilgili teminatlara ilişkin söz konusu süre sonrasında tazminat talebinde bulunulamaz. Bu
sözleşmede dain-i mürtehin/lehtar Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.'dir. Sigortalının vefatı halinde, sözleşmenin dain-i
mürtehin/lehtarın maddi menfaatini aşan kısım olması halinde bu kısım için sözleşme sigortalının Kanuni Varisleri lehine yapılmış
sayılır. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, teklif tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş
olur. Teklifin reddedilmesi halinde varsa ödenen primin tamamı iade edilir. Sözleşme süresi içinde gruptan ayrılma hâlinde işbu grup
sigortası ile sağlanan teminatlar, sigortalı veya lehtar tarafından bireysel olarak devam ettirilemez.
11. Tazminatın Ödenmesi
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, söz konusu durum hemen sigortacıya bildirilir. Tazminat ödemesi için gerekli olan belgelere
teminat bazında aşağıda yer verilmiştir. Tazminat ödemesine ilişkin sigortacının bu belgelerin yanı sıra ek belge isteme hakkı
saklıdır.
Vefat Teminatı:
Kredi Borçlu’sunun vefatı sebebiyle kullanmış olduğu krediye ait tutarın sigortadan karşılanabilmesi için gerekli evraklar:
1-Sigortalının vefat tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
2-Sulh Hukuk Mahkemesi'nden veya Noter'den alınan Veraset İlamı
3-Ölüm belgesi
4-Ölüm nedenini izah eden doktor raporu
5-Varislerden en az bir tanesine ait (kişi evliyse eşine ait) ikametgah belgesi
6-Sistemden çıkan Poliçe Sertifikası, Sağlık Beyan Formu fotokopisi.
7-Sigortalı vefat etmeden önceki 5 YILLIK süreçlerde, ..kalp veya kanser vs. rahatsızlığı veya başka hastalıklardan dolayı herhangi
bir tedavi gördüyse; görmüş olduğu tedavilere ait Epikriz Raporu, Patoloji Raporu, Tetkik Sonuçları, Tıbbi Muayene ve Müşahade
Dosyasının fotokopilerinden temin edilenler
8-Sigortalının vefatı, tetkik sonucu araştırılan Adli Olay'dan dolayı ise;
a.Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağı’nın fotokopisi
b.Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu’nun fotokopisi
c.Cumhuriyet Savcılığı İddianame, Takipsizlik Kararı, Kovuşturma Kararı’ndan birine ait fotokopi
9-Ölüm nedeni Trafik kazası ise Trafik kazası tespit tutanağı (4 sayfa)
10-Ölüm nedeni iş kazası ise; İş kazası tutanağı
Belgelerin tam ve eksiksiz olarak ulaştırılmasından sonra sigortacı gerekli değerlendirmeleri yapar ve lehtar/lara vergi ilişiği kesim
yazısı gönderir. İlgili belgenin cevabının ulaşmasından sonra veya lehtarın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 17. maddesi
uyarınca beyanname ibraz etmek istememesi durumunda kanunda belirtilen oranlarda vergi borcu kesilerek varsa bakiye tazminat
tutarı lehtarlara ödenir.
Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı:
Kredi Borçlu’sunun kalıcı maluliyeti sebebiyle kullanmış olduğu krediye ait tutarın sigortadan karşılanabilmesi için gerekli evraklar: 1Sigortalının engelli raporunda yer alan hastalıkların tanı tarihini belirtir doktor raporlarının ve tetkik sonuçlarının gönderilmesini rica
ederiz.
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2-Sigortalının nüfus cüzdanı fotokopisi
3-İkametgah ya da üzerine kayıtlı bir fatura mevcutsa fatura fotokopisi(elektrik, su ..)
4-Maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı hastanelerden verilmiş kesin
maluliyet yüzdesi "oranı" belirten SÜRESİZ özürlülük raporu (Asıl veya Noter tasdikli)
5-Trafik Kazası Tespit Tutanağı (kaza sonucu malul olduğunda)
Geçici İş Göremezlik Teminatı:
Kredi Borçlu’sunun geçici iş göremezlik sebebiyle kullanmış olduğu krediye ait tutarın sigortadan karşılanabilmesi için gerekli
evraklar:
1-Çalışamama süresi ve teşhisini gösteren Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı hastaneden alınan tıbbi rapor, eğer
hastanın sevki söz konusu ise sevkine ilişkin belge,
2-Kaza ise kaza tespit tutanağı,
3-Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen geçici iş göremezlik raporu,
4-Devam eden taksit ödemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her ay verilen geçici iş göremezlik raporu,
5-Devlet memurları için istirahatlı devrede işyerinde çalışamadığına dair yazı,
6-Vergi Levhası ya da devlet memuru olduğuna dair belge,
7-Sigortalının nüfus cüzdanı fotokopisi.
Gayri İhtiyari İşsizlik Teminatı:
Kredi Borçlu’sunun gayri ihtiyari işszilik sebebiyle kullanmış olduğu krediye ait tutarın sigortadan karşılanabilmesi için gerekli
evraklar:
1-İşten Ayrılış Bildirgesi
2-SGK hizmet Dökümü(Güncel)
3-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
4-İşten çıkarılma nedeni gösteren işveren tarafından verilen imzalı-kaşeli belge
5-İşveren İmza Sirküsü
6-Sigortalının nüfus cüzdanı fotokopisi
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı:
Kredi Borçlu’sunun tehlikeli hastalık sebebiyle kullanmış olduğu krediye ait tutarın sigortadan karşılanabilmesi için gerekli evraklar:
1-Sigortalının nüfus cüzdanı fotokopisi
2-İkametgah ya da üzerine kayıtlı bir fatura mevcutsa fatura fotokopisi(elektrik, su ..)
3-Hastalıkla ilgili olarak tedavi görülen hastane/lerden alınacak olan teferruatlı Epikriz Raporu, tetkik sonuçları, Patoloji Raporu ve
mevcutsa Hastane Müşahade Dosyası'nın fotokopileri
Vefat, Tam ve Daimi Maluliyet ve Kritik Hastalık teminatlarına ilişkin yapılacak ödemeler riskin gerçekleştiği tarihteki Teminat Bedeli;
Geçici İş Göremezlik ve Gayri İhtiyari İşsizlik Teminatlarına ilişkin yapılacak ödemeler ise 30 günlük süre için Aylık Teminat Bedeli,
poliçe süresi boyunca da Azami Tazminat Süresi ve Olay Başı Tazminat Süresi ile sınırlıdır.
Sigortacı, sertifika/poliçe, Genel Şartlar ve işbu Özel Şartlar’da belirtilen tüm bilgi ve belgelerin kendisine iletildiği tarihten başlamak
üzere hak sahiplerinin/sigortalının talebini ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceleyerek, sertifika/poliçe kapsamında olan talebe dair
Teminat Bedelini, işbu Özel Şartlar’da belirtilen yazılı esaslar dahilinde hak sahibine öder.
İstisna Süresi ve Bekleme Süresi ve tazminat değerlendirme süreci içerisindeki Kredi Sözleşmesi’nden kaynaklanan aylık ödemeler,
sigortalı/sigortalının kanuni varisleri/sigorta ettiren tarafından düzenli olarak yapılmaya devam eder. Bu ödemelerin zamanında
yapılmamasının sonuçlarından sigortalı/sigortalının kanuni varisleri/sigorta ettiren sorumlu olur.
12. Sigorta Ettiren'in Talebi Sonucunda Poliçenin İptali
Sigorta ettiren, dilerse poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde poliçenin iptalini talep edebilir. Bu durumda, ilgili poliçeden
herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamışsa, sigortacı, ödenen primin tamamını iade ederek poliçeyi sona erdirir. Sigorta süresinin
12 aya eşit veya 12 aydan kısa olduğu sözleşmelerde, sigorta ettiren/sigortalının 30 günlük cayma süresinden sonra sözleşmeden
ayrılma talebinde bulunması durumunda; ilgili poliçe kapsamında herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmaması halinde, işlemeyen
günlere ait ödenmiş primler iade edilir.
Sigorta sözleşmesinin 12 aydan uzun süreli akdedildiği, sigorta ettiren/sigortalının sözleşmeden ayrılma talebinde bulunması
durumunda, ilgili poliçe kapsamında herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmaması halinde alınan primden gider payı düşüldükten
sonra
kalan tutarın,
olarak: hesaplanan
aktüeryal matematik karşılığın sigorta risk primine oranı ile çarpılması sonucu
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13. Poliçenin Sona Ermesi
Türk Ticaret Kanunu ve Genel Şart hükümleri saklı kalmak kaydı ile poliçe kapsamında verilen sigorta teminatları, aşağıdaki
olaylardan herhangi biri gerçekleştiğinde sona erer ve bundan sonra gerçekleşen risklere ilişkin tazminat ödemesi yapılmaz:
a) Sigortalı’nın Kredi Kuruluşu’na olan borcunu kapatarak, sigorta sözleşmesinden ayrılması,
b) Sigorta süresinin sona ermesi,
c) Sigortalının vefat etmesi,
d) Sigortalının tam ve daimi maluliyet teminatından veya Tehlikeli Hastalıklar teminatından tazminat almaya hak kazanması.
e) Toplam sigorta bedelinin ödenmesi veya poliçede belirlenen diğer bir halin gerçekleşmesi.
Tarafların sigorta konusu ve kapsamında değişiklik için mutabık kalmaları durumunda, bu değişiklik, taraflar arasında başka türlü bir
anlaşma olmadıkça, taraflarca mutabakata varılan tarihte ve saatte yürürlüğe girer.
14. Zamanaşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1482.
madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten
itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
15. İlgili Mevzuat
İşbu Özel Şartlar kapsamında akdedilen sözleşmeler bakımından Özel Şartlar dışında Türk Ticaret Kanunu, Hayat Grubu Sigortaları
Yönetmeliği ve Hayat Sigortası Genel Şartları hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu Genel Şartlara www.allianzemeklilik.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Sigortalı Adı Soyadı :
Mesafeli Onay Zamanı :

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

