FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU
Poliçeniz Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına Tabidir.
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,
yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden
hazırlanmıştır.
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (ilgili alanlar sigortacı ve acente tarafından doldurulacaktır)
1.

Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı :
Adresi
:
Tel & Faks no. :

2.

Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Ünvanı : Vakıf Emeklilik A.Ş
Adresi
: Muallim Naci Cad. No:22 ORTAKÖY/İSTANBUL
Tel & Faks no. : 0 212 310 37 00 & 0 212 310 39 99 Müşteri Hizmetleri : 0 212 310 37 24

B. TEMİNATLAR (Verilen Teminatın Yanındaki Kutuyu İşaretleyiniz)
Birikimsiz bir hayat sigortası poliçesi olup, yalnızca kaza sonucu vefat ve kaza sonucu maluliyet ve isteğe
bağlı olarak Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı içerir.

 Kaza Sonucu vefat; Sigortalının bir kaza sonucu vefatı halinde, sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı
sigortalının lehdar(lar)ına ödenir.
 Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık; Sigortalının bir kaza sonucu malul kalması halinde maluliyet oranına göre
sigorta
poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalıya ödenir.
 Kaza sonucu tedavi masrafları; Kaza gününden itibaren bir sene zarfında tahsis edilmiş doktor
ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları(nakil ücretleri hariç) azami olarak
poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.
Birikimsiz bir sigorta poliçesi olduğundan sözleşmenin vadesinde sona ermesi halinde toplu para ödemesi
yoktur.
* Teminat Kapsamı ve Teminat dışı haller Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına tabi olup dikkatlice
okuyunuz.

C. KESİNTİLER
Kesintiler: - İdari Tahsil Masrafları (%) :
- Aracı Komisyonları (%)
:
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (%): (Toplam prim
üzerinden)
D. VERGİ UYGULAMASI
1. Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız.
2. Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %15,
 On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları üzerinden %10 üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır.

E. GENEL BİLGİLER
Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında ilke olarak, herhangi bir
sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.
Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir
sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.
Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifname tarihinden itibaren 30 gün içinde ret edilmemişse
sözleşme kurulmuş sayılır. Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin
yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler sözleşme yapılmadığı
takdirde kesinti yapılmadan faiziyle birlikte geri verilir.

1.
2.
3.

4.

Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin
tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının
sorumluluğu başlamaz.

5.

Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu
yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye
devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilge
vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya
alamama halleri ortaya çıkabilir.

6.

Bu poliçe birikimli bir poliçe değildir bu nedenle de iştira hakkı, ikraz hakkı ve iştira değeri
bulunmamaktadır.

7.

Hayat Sigortası için ödenen primler vergiden düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza danışınız.

8.

Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.

F. ÖDEMENİN YAPILMASI
1.

2.
3.

4.

Sözleşmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehdarların herbiri için
ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehdar
olarak gösterilebilir. Hak sahipleri tarafından alınmayan pay diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi
veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz.
Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgeler poliçe özel şartlarında yer almaktadır.
Rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildiriniz. Rizokonun
gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması ödenecek tazminatta veya bedelde
artışa neden olmuşsa, sigortacı, kusurun ağırlığına göre tazminattan veya bedelden indirime gidebilir.
Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.'ye
başvuruda bulununuz.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

G. DİĞER BİLGİLER (Ödenen primden yapılan kesintiler.)
Sigortacı ;

X Tahkim sistemine üye

.

Tahkim sistemine üye değil

H- ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda
bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
LÜTFEN BİLGİ FORMUNU OKUYUP BAŞVURUNUZU DOLDURUNUZ.

Tarih : …./…../…………..
Sigorta Ettirenin/Sigortalının/Lehdarın
Adı Soyadı- İmzası

Sigortacı veya Acentenin
Kaşesi- Yetkili İmzası

