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Sözleşme kurulmadan önce, başvuru formunda yer alan sorulara doğru ve eksiksiz cevap verilmesi gereklidir. Aksi takdirde, sigortacı 
tarafından tazminat ödemesi yapılmayabilir veya eksik yapılabilir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek 
prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır.

 
 

 

 

 

Sigortalı, ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sigortada, yenilemeler de dahil sigorta süresinin iki yıldan uzun devam etmesi ve sigortalının 
intihar veya intihara teşebbüs sonucu ölmesi halinde, sigorta tazminatı ödenecektir.Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüs sonucu 
ölümü, sigortalının akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebi ile iki yıldan önce gerçekleşmesi halinde de sigorta tazminatı ödenecektir. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

                 
(https://www.agesa.com.tr/i/assets/pdf/hayat_vefat.pdf)

 
 

  Sigorta ettiren, poliçe başlama tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin tamamlanması ve en az bir yıllık primin düzenli olarak ödenmesi 
şartları gerçekleştikten sonra, sigortadan ayrılma talebinde bulunabilir ve sigortadan ayrılma tutarının kendisine ödenmesini 
isteyebilir.Sigortadan ayrılma tutarı, ayrılma tarihine göre hesaplanmış olan poliçenin değerine (aktüeryal matematik karşılığı) primdeki 
komisyon ve masraf paylarının hakedilmeyen kısmının dahil edilmesi ile, Tarife Teknik Esasları'nda belirtilen erken ayrılma kesintileri 
uygulanarak bulunur. Bu tutar, işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve varsa yasal vergi, harç ve 
diğer tüm mali yükümlülükler düşülerek sigorta ettirene ödenir. 
Aşağıdaki tabloda örnek bir poliçe için, sigortadan ayrılma durumunda yıllar itibarıyla ayrılmaya konu değer ve sigorta ettirene ödenecek 
erken ayrılma tutarları gösterilmiştir.
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Teminatı

 Konu Değer

9 288 788 7 5 28 4 11 3

 

 

103.010 103.010 103.010 103.010103.010 103.010 103.010103.010 103.010 103.010 103.010

 Ayrılmaya 

 

911 1.872 2.881 3.941 5.052 6.217 7.434 8.709 10.040 11.430 12.881 14.400

- .340 5.516 7.906 10.490 13.377 16.236 19.324 22.262 5.198 319 1 010

- 306 707 1.290 2.068 3.057 4.273 5.733 7.454 9.457 11 763 1

 Aylık 100 , 30 yaşında erkek bir sigortalıya ait 12 yıllık örnek bir poliçe yılı sonları itibarıyla hesaplanmıştır.
Poliçe başlama tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin tamamlanması ve en az bir yıllık primin düzenli olarak ödenmesi şartları 

gerçekleştikten sonra, poliçenin primlerinin ödenmemesi durumunda poliçe prim ödemesinden muaf hale dönüşür.Bu durumda poliçenin 
yaşam teminatı da dahil tüm teminatları, Tarife Teknik Esasları'nda belirtilen kurallar çerçevesinde azaltılarak yeniden hesaplanır.Prim 
ödemeden muaf haline dönüşen bir poliçenin tekrar yürürlüğe alınması için,prim ödemeden muaf hale dönüşme başlangıç tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde, ödenmeyen tüm primlerin tamamının tek seferde ödenmesi şarttır.Altı aylık sürenin aşılması durumunda, poliçe tekrar 
yürürlüğe alınmadan önde teknik değerlendirme uygulanır.Teknik değerlendirme sonucunda, sigorta poliçesine konu risk değerlendirmesinde 
sürprim (ek prim) ihtiyacı doğuran bir değişiklik hasıl olursa, poliçe yeniden yürürlüğe alınamayacak ve poliçeniz sigorta süresinin sonuna 
kadar prim ödemesinden muaf sigorta statüsünde kalacaktır.Teknik değerlendirme sonucunda, sigorta poliçesine konu risk 
değerlendirmesinde  sürprim  (  ek prim )  ihtiyacı  doğuran  bir değişiklik gerekmez  ise,  ödenmeyen  tüm  primlerin  tamamının  tek  seferde 

 ödenmesi, poliçenizin tekrar yürürlüğe alınması için yeterlidir.
 

 

Aşağıdaki tabloda örnek bir poliçe için, yıllar itibarıyla prim ödemesinden muaf hale dönüştüğünde geçerli olacak vefat ve yaşam teminatı tutarları
gösterilmiştir.



3. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme 
borcu birbirinden bağımsızdır.
4. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme 
kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir.
Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir.
5. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim 
ödenmeden riskin gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz.
6. İleride oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek için, sigorta ettiren/sigortalı tarafından prim ödemelerinde (peşin ve taksitle) ödeme 
belgesi alınması gerekir.
7. Sözleşme kurulmadan önce, başvuru formunda yer alan sorulara doğru ve eksiksiz cevap verilmesi gereklidir. Aksi takdirde, sigortacı 
tarafından tazminat ödemesi yapılmayabilir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak 
suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır.
8. Primlerin vadesinde ödenmemesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortası Genel şartlarının ilgili hükümleri uygulanır.
9. Sigortaya giriş yaşı 18 - 58 yaş aralığı olup, poliçe süresi ile yaşın toplamı 70’i geçemez.
10. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi; Hayat Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Özel Şartları ve Hayat Sigortaları 
Yönetmeliğinde yer almaktadır.
11. Sigortanız ile ilgili detaylar için AgeSA Mobil uygulaması ya da www.agesahayatemeklilik.com.tr adresinde bireysel internet şubeye 
giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

F. ÖDEMENİN YAPILMASI
1. Riskin gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
2. Sigortalı yenilemeler de dahil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre 
geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı 
veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebi ile üç yıldan önce gerçekleşmiş ise de sigortacı sigorta 
bedelini ödemek zorundadır.
3. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların her biri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, 
hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir. Yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda 
lehtar belirtilmemişse sözleşmenin sigortalı lehine yapıldığı kabul olunur.
4. Sigortalının hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması gerekir. Menfaatin, sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan 
kalkması halinde sözleşme geçersiz hale gelir, hiçbir şekilde sigorta tazminatı ödenmez. Sadece sigorta ettirene ayrılma değeri ödenir.
5. Riskin gerçekleştiği öğrenildiğinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte bu formda adres ve telefonları yer alan sigortacıya gecikmeden 
tazminat başvurusunda bulunulması gerekir.
6. Sigortadan faydalanan kimse, sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatı alamaz, ancak sigorta 
tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir.
7. Poliçenin süresi sonunda yaşam tazminatına hak kazanılabilmesi için; o güne kadar tüm primlerin ödenmiş olması gerekir. Yaşam 
teminatı tutarı ödenen primlerin toplam tutarıdır. “Kesintiler” başlığında yer alan hususlar saklıdır.
8. 8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince 
Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamındaki zaman aşımına uğrayan tutarlar, zaman aşımı tarihini izleyen Haziran ayının on 
beşinci gününe kadar Şirketimize bilgi verilmemesi durumunda Haziran ayının sonuna kadar, 5684 sayılı Kanunun 33/B maddesi uyarınca 
ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.
9.Vefat ve kaza sonucu vefat halinde; sigortacı tarafından talep edilen belgelere, poliçeden ve sigortacının internet sitesinden 
(https://www.agesahayatemeklilik.com.tr/i/assets/pdf/hayat_vefat.pdf) ulaşılabilir.

G. DİĞER BİLGİLER
1. AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Sigorta Tahkim üyesi olup poliçe ile ilgili çıkacak anlaşmazlıklarda Sigortacılık Kanunu 30. madde 
kapsamında Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. Ayrıca anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile 
Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
2. Sözleşme ödünç para vermeye ve kar payına konu teşkil etmemektedir.
3. Sigorta ettiren, poliçe başlama tarihinden itibaren en az bir yıllık sürenin tamamlanması ve en az bir yıllık primin düzenli olarak 
ödenmesi şartları gerçekleştikten sonra, sigortadan ayrılma talebinde bulunabilir ve sigortadan ayrılma tutarının kendisine ödenmesini 
isteyebilir. Bununla birlikte tarafınıza yaşam teminatı olarak iade edilecek olan primlerin tamamı geri alınamamaktadır. (Sigortadan 
ayrılma talebi için gerekli olan belgeler; sigortadan ayrılma talep formu.) Bu tutar hesaplanırken şirket, sigortadan ayrılma tarihindeki 
matematik karşılık tutarına Tarife Teknik Esaslarında belirtilen kesintileri uyguladıktan sonra, kalan tutarı işlem tarihindeki T.C. Merkez 
Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevirir ve varsa yasal vergi, harç ve diğer tüm mali yükümlülükleri düşer. Şirket, kalan 
tutarı sigortalının banka hesabına havale eder ve poliçeyi sona erdirir. Sigortadan erken ayrılma kesintisi, ödenen primler üzerinden 
değil, sigorta tekniğine göre hesaplanan tutar, yani ayrılmaya konu değer (matematiksel karşılık) üzerinden yapılır. Bu tutar ödenen 
toplam primlerden daha düşük olacaktır. Sigortadan ayrılma durumunda, yıllara bağlı olarak değişen oranlarda ayrılma tutarından 
kesinti yapılır. Sigortada geçirilen yıllar itibariyle sigortadan ayrılma kesinti tutar ve oranları aşağıda gösterilmektedir.

HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
Sigortalı, aşağıda yer alan hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. Şirket ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabına yapılacağını, bunun aksi durumunda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına
hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak sigortacıya beyan edeceğini ve bu hususta ilgili mevzuat hükümleri de dâhil olmak üzere her
türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
2. Sigorta priminin sigorta yaşı, cinsiyeti vb. riski etkileyen kişisel özellikleri ile teminat türleri dikkate alınarak hesaplanması nedeniyle
başvuru tarihinden, başvurunun onaylandığı tarihe kadar sigortalının yaşının değişmesi halinde ilk tahsilat sırasında ve sonrasında
sigorta prim tutarının değişeceğini ve primleri bu değişen tutar üzerinden ödeyeceğini,
3. Sigortacı’nın; sigorta başvuru talebinin tıbbi ve teknik olarak incelenmesi ile olası tazminat değerlendirilmesi sırasında her türlü hekim,
hastane, sağlık kuruluşları, resmi kurumlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve diğer sigorta şirketlerindeki bilgi ve belgelere ulaşabilme,
bunlardan örnek alma ve saklamaya, çevre araştırması yapmaya yetkisi olduğunu,
4. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla; risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat
başvurularının sonuçlandırılabilmesi amacıyla sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM)’nden,
Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden sağlık bilgilerinin
edinilebilmesini ve sigortacı nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler
ile paylaşmasını.

Vefat teminatı ile ilgili kapsam dışı durumlar, Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortası Genel Şartlarına tabidir.
Kaza Sonucu Vefat Teminatı ile ilgili kapsam dışı durumlar, Türk Ticaret Kanunu ile ana teminat istisnaları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel 
Şartlarında tanımlanan istisnalarla bunlara ek olarak aşağıda belirtilen durumlardır.
• Kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde gerçekleşmeyen vefat durumları,
• Harp, isyan mahiyetindeki hareket, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç karışıklıklar,
• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve 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,
• Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
• Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vb. vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
• Dağcılık, kar ve buz üzerinde yapılan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi) cirit oyunu, manialı binicilik, polo rugby,
eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
• Her çeşit spor karşılaşmalarıyla ile sürat ve mukavemet yarışları,
• Havada yolcu sıfatından başka sıfatla uçuş,
• Sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.

Yaşam teminatı için kapsam dışı durumlar, sigorta süresi sonunda tüm primlerin ödenmemiş olması ve sigortalının hayatta olmama 
durumudur.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.07.2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi,
Kaydı ve bu uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge’de ‘’Sigortalı, sigorta
ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi
bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri 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.
Bu sigorta sözleşmesi, işbu sigorta ve herhangi bir sorumluluğun ifası da dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Birleşik Krallık ve/veya mevcut
diğer yaptırım yasaları veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir iş ile ilgili teminat sağlamaz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ  
Kişisel verileriniz, AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ("AvivaSA")’nden talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetlere bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilir. AvivaSA, kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, bizzat veya acenteleri, brokerleri, 
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, kamu tarafından sağlanan platformlar (örneğin kimlik/adres paylaşım 
sistemleri) ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecektir. 
Kişisel ve sağlık verileriniz dâhil özel nitelikli kişisel verileriniz (örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere; tazminata ilişkin tespitlerin 
yapılabilmesi, farklı ürün sunulması, risk değerlendirmesi yapılması vb. nedenlerle) yasal süreler ve/veya AvivaSA’nın sunduğu ürün ve 
hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenecektir. Sigortalanma talebiniz ile kişisel ve sağlık verileriniz dâhil özel nitelikli 
kişisel verileriniz ayrıca açık rıza aranmaksızın işlenecek ve/veya paylaşılabilecektir. Sigortanızın herhangi bir nedenle yapılamaması/sona 
ermesi halinde dahi söz konusu verileriniz yasal süre boyunca işlenecek ve/veya paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz ancak AvivaSA güvencesi altında ve gerekli gizlilik yükümlülükleri sağlanmak suretiyle üçüncü kişiler ile paylaşılacak ve 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenecektir. Verilerinizin paylaşıldığı kurum/kuruluşlar listesine 
https://www.avivasa.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel ve sağlık verileriniz dâhil özel nitelikli kişisel 
verilerinizin paylaşım nedenleri ve paylaşılacak kurumlar aşağıda belirtilmiştir;
Sözleşmenin ifası kapsamında paylaşım;
•5684 Sayılı Kanun çerçevesinde Destek Hizmeti olarak AvivaSA’ya hizmet veren kuruluşlarla,
•Sağlık kuruluşları ve sağlık personeliyle,
•Asistans hizmetlerinden yararlanabilmeniz için Asistans hizmeti veren şirketlerle,
•Reasürans şirketleri ile Sigorta Bilgi Merkezi kapsamında yapılan her türlü raporlama kapsamında,
•T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve sair resmi makamlarla paylaşılacaktır.
Size yeni ürünler ve daha iyi hizmet sunmak için paylaşım;
•AvivaSA acenteleri ve brokerleri, 
•İş ortakları, 
•AvivaSA ana hissedarları olan; Aviva Plc. ve Hacı Ömer Sabancı Holding ve bağlı Şirketleri ile paylaşılacaktır.
Haklarınız
AvivaSA’ya başvurarak aşağıdaki talepleri her zaman yapabilirsiniz;
•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse bilgi talep etme, 
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme
•Yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme
•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
•Kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
Kişisel verilerinizi gizlilik yükümlülükleri sağlanmak suretiyle nasıl işlediğimize ilişkin detaylı bilgiye https://www.avivasa.com.tr/ 
kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz. 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Açık Rızanız;
Sözleşmemin ifası kapsamında yapılan işlemler için açık rızamın aranmaması gerektiğini biliyorum. Buna ek olarak Kişisel ve sağlık verilerim 
de dâhil özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve AvivaSA acenteleri, brokerleri ve iş ortakları ile AvivaSA ana hissedarları olan; Aviva 
Plc. ve Hacı Ömer Sabancı Holding ve bağlı Şirketleri ve ayrıca https://www.avivasa.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan 
tüm kurum/kuruluşlar ile paylaşılmasına, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm ürün, hizmet ve fırsatlar ile ilgili 
olarak işlenmesine ve yukarıda belirtilen ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin aşağıdaki açık rıza beyanım esas alınacaktır. 
Sigortalama işleminin herhangi bir nedenle yapılmaması veya Sigortamın sona ermesi halinde dahi işbu aşağıdaki beyanım çerçevesinde 
işlem yapılmasını rica ederim.

Kişisel Verilerimin İşlenmesi ve Paylaşılması hakkında açık rızam olduğunu;

E. GENEL BİLGİLER
1. Mesafeli kurulan sözleşmelerde poliçe şartlarının edinildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, yüz yüze kurulan sözleşmelerde ise 
sözleşmenin kurulmasından itibaren 15 gün içinde sigorta ettiren sigorta sözleşmesinden cayabilir. Cayma hakkının kullanılması halinde 
hiçbir kesinti yapılmadan, ceza veya vergi ödemeden ödenen prim tutarının tamamı geri iade edilir.
2. Sigortalının vefatı ya da kaza sonucu vefatı halinde, tazminat talebinin değerlendirilmesinin ardından tazminatın ödenmesine karar 
verilmesi halinde, poliçe üzerinde yazılı olan teminat tutarı poliçe üzerinde belirtilen lehtara, lehtar belirtilmemiş ise sigortalının kanuni
varislerine miras hisseleri nispetinde ödeme yapılacaktır.
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