
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
Sözleflmeler inde Bi lgi lendirmeye ‹ l i flk in Yönetmel i¤e ist inaden haz›r lanm›flt › r .

A. S‹GORTACIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER:

1. Sözleflmeye arac›l›k eden Sigorta Acentenize iliflkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.

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. S‹GORTANIN KONUSU VE TEM‹NATLAR:
Afla¤›da s›ralanan teminatlar›n baz›lar› sigorta poliçenizde bulunmayabilir. Kapsam alt›na al›nan
teminatlar, teminat tutarlar› ve poliçe özel flartlar› ile ilgili detayl› bilgiler poliçeniz üzerinde ayr›ca
belirtilmifl olup bu özel flartlardaki hükümler uygulanacakt›r. Ferdi Kaza Sigortas›; sigortal›y› kaza
sonucu meydana gelecek tedavi masraflar›, sürekli sakatl›k ve yaflam kayb› durumlar›nda Ferdi Kaza
Sigortas› Genel fiartlar› çerçevesinde teminat alt›na alan bir sigortad›r. Kaza tabirinden maksat, ani
ve harici bir olay›n etkisi ile sigortal›n›n iradesi d›fl›nda ölmesi veya cismani (bedenen) bir ar›zaya
maruz kalmas›d›r.

1. Kaza Sonucu Vefat Teminat›:
‹flbu teminat›n konusu, “Sigortac›” taraf›ndan, poliçe bafllang›ç tarihinden itibaren, poliçe
süresi boyunca ani, harici ve sigortal›n›n iradesi d›fl›nda gerçekleflen bir kaza sonucu
sigortal›n›n vefat etmesi riskine karfl› Ferdi Kaza Sigortas› Genel fiartlar› çerçevesinde,
poliçe üzerinde yaz›l› Teminat Tutar› kadar teminat verilmesidir.

2. Kaza Sonucu Tam veya Kısmi 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 Daimi Maluliyet ek teminat›, 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. Kaza Sonucu Tedavi Masraflar› Ek Teminat›:
‹flbu ek teminat›n konusu, “Sigortac›” taraf›ndan, poliçe bafllang›ç tarihinden
itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortal›n›n iradesi d›fl›nda gerçekleflen bir
kazan›n sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarf›nda oluflacak doktor ücreti
ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve di¤er tedavi masraflar›na (nakil ücretleri
hariç) karfl› Ferdi Kaza Sigortas› Genel fiartlar› çerçevesinde, poliçe üzerinde yaz›l› Teminat
Tutar› kadar teminat verilmesidir. Sigortac›, sözleflmede iflbu ekteminat için tespit olunan
mebla¤a kadar, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek flart›yla poliçedeki limitler dahilinde öder.
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C. 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. 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.
2. 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.
3. ‹leride do¤abilecek birtak›m ihtilaflar› önlemek için, prim ödemelerinizde (peflin ve taksitle)
ödeme belgesi almay› unutmay›n›z.
4. 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.
5. Sigorta bafllang›ç tarihinden itibaren 30 gün sonras› iptallerde gün esasl› iptal yap›l›r.
6. Sigortaya girifl yafl› 18-70 yafl› olup 70 yafl›na kadar yenilenmeye devam eder.
7. Sigorta Ettiren aksini talep etmedi¤i sürece ve poliçede maluliyet tazminat› ödenmemiflse, poliçe
vadesinde otomatik olarak yenilenecektir.
8. ‹flbu sigortan›n prim ödemesinden muaf sigorta, sigortadan ayr›lma de¤erleri ve matematik
karfl›l›¤› yoktur.
9. Sigorta hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için, Ferdi Kaza Sigortas› Genel fiartlar›’n› dikkatlice okuyunuz.
Sigorta Kapsam›ndaki Durumlar:
• Trafik kazalar›,
• Ani ve harici hareketler, darbeler,
• Düflme,
• Ani ve beklenmedik flekilde ortaya ç›kan gazlar›n teneffüsünden oluflan zehirlenmeler,
• Yan›klar, ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulmas› ve kopmas›,
• Bir hayvan taraf›ndan ›s›r›lma, her türlü böcek sokmas›,
• Kapkaç sonucunda meydana gelen yaralanmalar,
• 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda
oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan
yap›lan müdahaleler,
• Amatör olarak yap›lan sporlar (futbol, basketbol) neticesinde meydana gelen durumlar,
• Deprem sonras› yaralanmalar,
• Ek prim ile sigorta kapsam›na al›nm›fl ise; amatörce yap›lan tehlikeli sporlar (dal›fl, kayak
ve da¤c›l›k) sonucu oluflan zararlar.
Sigorta Kapsam› D›fl›ndaki Durumlar:
• Her çeflit hastal›klar ve bunlar›n sonuçlar›,
• Sigortan›n kapsam›na giren bir kaza sonucunda ortaya ç›kmad›¤› takdirde, sühunetin (hava
s›cakl›¤›) donma, günefl çarpmas› ve konjestion (kan hücumu) gibi tesirleri,
• Hangi ak›l ve ruh hali olursa olsun, intihar veya intihara teflebbüs,
• Aflikar sarhoflluk, sigortan›n kapsam›na giren bir kazan›n gerektirmedi¤i durumda
uyuflturucu madde kullanmak, ilaç ve zararl› madde al›m›,
• Sigortan›n kapsam›na giren bir kazan›n gerektirmedi¤i cerrahi müdahalenin
(ameliyat›n) ve her türlü flua uygulamas›n›n tevlit etti¤i vefat hali veya cismani ar›zalar,
• Harp, isyan mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan do¤an iç kar›fl›kl›klar,
• Grevlere, lokavt edilmifl iflçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara ifltirak,
• Cürüm ve cinayet ifllemek veya bunlara teflebbüs,
• Sigortal›n›n kendisini bile bile a¤›r tehlikeye maruz b›rakacak hareketlerde bulunmas›,
• Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan›m› veya nükleer, biyolojik
ve kimyasal maddelerin aç›¤a ç›kmas›na neden olacak her türlü sald›r› ve sabotaj,
• 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna ba¤l›
sabotajlara kat›lmak,
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• 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaflma
veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar,
• Sigortan›n kapsam›na giren bir kaza neticesinde vuku bulmad›¤› takdirde suda bo¤ulmalar,
• Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
• Aç›k deniz bal›kç›l›¤› ile sürek ve sürgün avlar›, yaban domuzu vb. vahfli hayvan avc›l›¤› ve yüksek
da¤larda avc›l›k,
• Da¤c›l›k, kar ve buz üzerinde yap›lan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi), cirit
oyunu, manial› binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, gürefl, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar›
ile a¤›r tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
• Her çeflit spor karfl›laflmalar›yla sürat ve mukavemet yar›fllar›,
• Havada yolcu s›fat›ndan baflka bir s›fatla uçufl,
• Sel, yanarda¤ püskürmesi ve yer kaymas›.
Afla¤›da say›lan haller sebebiyle yap›lacak tedaviler ve giderler bu poliçede kaza sonucu
tedavi masrafları teminat›ndan hariç tutulmufltur:
• Sigorta kapsam›na giren bir kaza sonucu oluflmayan tüm giderler,
• Resmen ilan edilmifl olan salg›n hastal›klar ve karantina,
• Kanuni bir afl›lama (tüp bebek), k›s›rl›k tedavisi, iktidars›zl›k, k›s›rl›kla ilgili tüm tetkik ve giderler
i le do¤um teminat› kapsam› d›fl ›ndaki tüm ai le planlama yöntemi giderler i ,
• AIDS ve AIDS’e ba¤l› hastal›klar›n tedavileri, zührevi hastal›k tedavileri,
• Her türlü estetik ameliyatlar, refraksiyon kusurlar›na yönelik müdahaleler, yüzeysel bacak varisi
tedavisi, estetik amaçl› afl› ve enjeksiyonlar, kapl›ca kürleri, çamur banyolar›, flifa kürleri, diyet,
jimnastik salonlar›, zay›flama merkezleri vb. konularla ilgili giderler,
• Alkol, kolonya, her türlü sabun, flampuan, saç solüsyonu, difl macunu, termometre, buz kesesi,
s›cak su torbas›, tatland›r›c›, gözlük cam› ve çerçevesi, lens ve lensle ilgili giderler; iflitme cihaz›,
tekerlekli iskemle, vb yard›mc› t›bbi malzeme giderleri,
• Poliçe öncesi var olan maluliyet veya hastal›¤›n gerektirdi¤i ameliyat, tedavisi mümkün olmayan
veya periyodik olarak devaml›l›k gösteren hastal›klar, do¤ufltan gelen hastal›k veya sakatl›klar, alerji
tedavisi (immünoterapi), akupunktur,
• Ruh ve sinir hastal›klar›, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile dan›flmanl›k hizmeti,
geriatrik tedavi,
• Sanatoryum, prevanyontum, huzurevi vb uzun süreli bak›m sa¤layan kurulufllardaki hizmet ve
tedavi giderleri, özel hemflire, sa¤l›k kurulufllar›ndaki telefon giderleri, tedavi için gerekli olmayan
malzeme vb idari giderler,
• Check-up giderleri,
• Difl implantasyonu, ortodonti ve ortodontiye ba¤l› tedaviler, k›ymetli madenlerden yap›lan
kaplamalar ile her türlü difl tedavisi (kaza sonucunda tabii veya suni sabit difllerin hasar
görmesi durumunda protez masraflar›, tedavi masraflar› müemmen mebla¤›n›n [poliçe
teminat›n›n] %10’una kadar ödenebilir),
• F›t›k, hemoroit, fissur-fistül, safra kesesi, apandisit, guatr, plenoidal sinüs, herni diskal,
miyom, polip, yumurtal›k kisti, bartolin kisti, varikosel, böbrek tafl›, bademcik, geniz eti,
kula¤a küpe tak›lmas›, deviasyon, sinüzit, katarakt, dekolman, kronik ç›k›klar, poliçe
süresi içinde gerçekleflen kaza sonucu hariç her türlü organ nakli ameliyat› ile ilgili giderler,
• Menisküs ile ilgili her türlü tedavi giderleri,
• Her türlü havadan hasta tafl›ma giderleri,
• Sigortal›n›n tazminat talebinde bulunurken yapt›¤› ulafl›m ve sigortac› taraf›ndan istenilen
belgeler haz›rlanmas› vb. giderler,
• Bilimselli¤i kan›tlanmam›fl tedaviler ile ilgili tüm giderler,
• Her türlü protez tamirleri, ortopedik tabanl›k vb t›bbi malzemeler, organ naklinde vericinin
ve organ›n ücreti,
• Baflka bir kurulufl veya üçüncü kifliler taraf›ndan karfl›lanan (SSK, özel sigorta flirketi,
iflveren vb) tedavi masraflar›,
• Yurtd›fl›ndaki tedavi masraflar›,
• Refakatçi ücretleri.
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D. ÖDEMEN‹N YAPILMASI:
Riskin gerçekleflti¤ini ö¤renince durumu gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada
adres ve telefonlar› yer alan sigortac›ya baflvuruda bulununuz.

Ödemenin yap›labilmesi için afla¤›daki belgelerin gönderilmesi gereklidir.
Kaza Sonucu Vefat Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Poliçe asl›,
• Veraset ilam› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Gömme izin ka¤›d› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Vefat sebebinin belirtildi¤i ölüm belgesi asl› veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Nüfus idaresinden al›nacak vukuatl› aile nüfus kay›t örne¤i asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• Vefat olay› savc›l›¤a intikal etmifl ise; Cumhuriyet Savc›l›¤› iddianamesi veya takipsizlik karar› asl›
veya yetkili kurum taraf›ndan tasdikli nüshas›,
• Resmi Kaza Tespit Tutana¤› ya da Olay Yeri Tespit Tutana¤› asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• Sürücünün trafik kazas› sonucu vefat› söz konusu ise; alkol raporu asl› veya yetkili kurum taraf›ndan
tasdikli nüshas›,
• Kanuni mirasç›lara ait kimlik fotokopileri,
• Hesap numaras› bilgileri,
• Gerekli durumlarda Ölüm nedenini aç›klayan doktor raporu,
• 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.

Kaza Sonucu Tedavi Halinde ‹stenecek Belgeler:
• Tedaviye yönelik yap›lan harcamalar›n dökümlü fatura as›llar›, ilaç küpürleri, reçete
• Tazminat talebine konu olan rahats›zl›¤›n kaza sonucu meydana geldi¤ini bildirir ayr›nt›l› dr.
raporu,
• 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.

Belgeleri flirket adresine gönderebilirsiniz.
- Sigortal›n›n kaza sonucu vefat› durumunda, tazminat ödemesi kanuni mirasç›lar›n bildirece¤i
hesap numaras›na yap›l›r.
- Maluliyet veya kaza sonucu tedavi masraflar› tazminat ödemesi sigortal›n›n bildirece¤i hesap
numaras›na yap›l›r.
- Bir kaza; Vefat ve Daimi Maluliyet Tazminat›’na ayn› anda hak kazand›rmaz. Ancak Daimi Maluliyet
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Tazminat› alm›fl bulunan sigortal›, kaza tarihinden itibaren bir sene zarf›nda ve bu kaza neticesinde
vefat etti¤i takdirde hak sahiplerine, sigortal›ya ödenmifl bulunan daimi maluliyet tazminat› ile vefat
tazminat› aras›ndaki fark ödenir.
- Tedavi Masraflar› Tazminat›, vefat veya Daimi Maluliyet Tazminat›’ndan indirilmez.
- Tedavi Masraflar› Teminat› hiçbir flart alt›nda, geçmiflten gelen maluliyet, hastal›k ve rahats›zl›¤a
iliflkin tedavi vb. giderleri kapsam içine almamaktad›r.
- 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.

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.

E. 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.

F. fi‹KÂYET VE B‹LG‹ TALEPLER‹:
Sigortaya iliflkin bilgi talepleri ve flikâyetler için afla¤›da yaz›l› adres ve telefonlara baflvuruda bulunabilir.
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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