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GRUP BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI
BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen 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.
DİKKAT!...T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜM HAYAT 
SİGORTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖRNEK FORMA DAYANARAK HAZIRLANAN İŞBU
FORM GENEL BİR BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE 
ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ İÇEREBİLİR.BÖYLE BİR DURUMDA,İLGİLİ GENEL 
ŞART VE İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL ŞART DÜZENLEMELERİ ESAS ALINIR. BU 
NEDENLE LÜTFEN İLGİLİ GENEL ŞART VE İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLARI 
DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
ÜRÜN TABLOSUNDA "ÜRÜN ADI"NIN ALTINDA "PAKET" YAZAN ÜRÜNLE İLGİLİ 
OLARAK SÖZLEŞMENİN KURULMASI HALİNDE BİR PAKET POLİÇE 
DÜZENLENECEKTİR. PAKET POLİÇE, BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ SÖZLEŞMELER 
KAPSAMINDA VERİLEN SİGORTA TEMİNATLARININ BİRARADA SUNULDUĞU BİR 
DÜZENLEMEDİR. SEÇİMİNİZ BAKIMINDAN DÜZENLENECEK POLİÇEDE YER 
ALACAK TEMİNATLARIN AYRINTILARI İÇİN C.8 MADDESİNDE ATIF YAPILAN 
GENEL ŞART OKUNMALIDIR.   
DİKKAT !..İŞBU FORM, TARAFLARCA İMZA EDİLMİŞ OLSA BİLE, TARAFLAR 
ARASINDA AYRICA BİR TEKLİFE KONU EDİLMİŞ VE/VEYA SİGORTA SÖZLEŞMESİ 
İLE SONLANMIŞ OLMADIKÇA, TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEKİLDE BİR TEKLİF VEYA 
SÖZLEŞME ANLAMINA GELMEZ.

1. Teminatı veren sigortacının;
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

B. TEMİNAT İÇERİKLERİ  (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE  ÜRÜNE DAİR ÖZEL 
ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Ferdi Birikimsiz Hayat  Sigortaları bakımından sahip 
olduğu ürünler ve bu ürünlerin özellikleriyle verdikleri teminatlar aşağıdaki gibidir.

2. Sözleşmeye aracılık eden sigorta aracısının;
Ticaret Ünvanı  
Adresi 
Tel & Faks No

:
:
:

1. Vefat Teminatı  :  Sigortalının sigorta süresi içinde vefatı halinde önceden tayin edilmiş 
lehtarlarına veya lehtar tayin edilmemiş ise sigorta ettirenin mirasçılarına, başlangıçta 
tespit edilen veya zeyilname ile poliçe yılı içinde değiştirilen vefat kapitali, vefat tazminatı 
olarak ödenir.

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 

Ticaret Ünvanı  
Ticaret Sicil Numarası 
Mersis No
Tel & Faks No
İnternet Sitesi Adresi
Adresi

: Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
: 275433
: 0-8000-0124-5400015
: (216) 556 66 66 - (216) 556 67 77
: www.allianzemeklilik.com.tr / info@allianz.com.tr
: Allianz Tower Küçükbakkalköy Mh.Kayışdağı Cd. No:1 34750   
      Ataşehir-İstanbul
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2. Kaza Sonucu Vefat Teminatı  :  Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir 
sene zarfında  kaza sonucu vefat etmesi halinde, sigorta bedeli poliçede yer alan 
lehtarlara yoksa sigorta ettirenin mirasçılarına ödenir.
3. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı :  Sigortalının derhal veya kaza tarihinden 
itibaren iki sene zarfında kaza sonucu tam, kati, daimi veya kısmi daimi malul olması 
halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki malullük halinde ödenecek 
tazminat yüzdelerini gösterir cetvel dahilinde, azami sigorta başlangıcında tespit edilen 
veya zeyilname ile poliçe yılı içinde değiştirilen kaza sonucu maluliyet teminatı ödenir. 
4. Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı :  Sigortalının sigorta süresi içinde bir 
hastalık sonucu tam, kati, daimi malul olması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortası 
Genel Şartlarındaki malullük halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir cetvel 
dahilinde, sigorta başlangıcında tespit edilen veya poliçe yılı içinde değiştirilen hastalık 
sonucu maluliyet teminatı ödenir. Poliçe başlamadan önce geçmişte var olan hastalığın, 
poliçe süresi içersinde maluliyete sebebiyet vermesi halinde maluliyet talebi teminat dışı 
olacaktır.
5. Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı :  Sigortalı, kaza neticesinde, geçici olarak
çalışamayacak duruma düşerse, kendisine, poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. 
Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek 
duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. İşbu tazminat, 
tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne 
kadar ödenir. Gündelik tazminat bedeli, sigortalı hastanede yattığı ve bunu rapor ile 
belgelediği takdirde, 1 yıl içinde en fazla 200 gün ile teminat altına alınabilir.
6. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı :  Sigortacı, kaza gününden itibaren bir 
sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve 
diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) fatura ve doktor raporu ile belgelenmek 
şartıyla poliçedeki limitler dahilinde öder. Tabii veya sun'i sabit dişlere kaza neticesinde 
meydana gelen hasarların protez masrafları ile tedavi masrafları teminat tutarının azami %
10'una kadar tazmin olunur. 
7. Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat Teminatı :  Sigortalının, yolcu taşımak üzere ticari 
ve lisanslı olan havayolu, demiryolu, denizyolu taşıtları ile taksi veya otobüs gibi taşıtlarda 
ücret ödeyerek ve yolcu sıfatı ile seyahat ederken ve Sigorta Ettiren'in sigortalılara 
sağladığı Personel servis araçlarında meydana gelen kazalar da, sigorta süresi içerisinde 
meydana gelen bir kazanın yol açtığı etken ile vefat etmesi halinde, poliçe veya zeyilname 
ekinde belirtilen Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı önceden tayin 
edilmiş lehtarlarına veya tayin edilmemiş ise sigorta ettirenin mirasçılarına ödenir.
8. Tehlikeli Hastalıklar Teminatı :  Kanser, Kalp Krizi, İnme, Koroner Arter By-pass 
Cerrahisi , MultiplSkleroz, Böbrek Yetmezliği, Temel Organ Nakli, Aort Greft Cerrahisi , İyi 
Huylu Beyin Tümörü, Körlük, Sağırlık, Kalp Kapakçığı Cerrahisi, Meslek Yoluyla Bulaşan 
HIV enfeksiyonu, Kan Yoluyla Bulaşan HIV enfeksiyonu, Konuşma Kaybı, Motor Nöron 
Hastalığı (ALS), Felç, Koma, Üçüncü Derece Yanıklar, Uzvun tamamen kaybı 
durumlarından herhangi birinin poliçe başlangıç tarihinden en az 90 gün sonra 
gerçekleşmesi halinde sigortalıya poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir. Kritik hastalıklar 
teminatı kapsamında herhangi bir ödeme yapılması halinde poliçe geçerli tüm 
teminatlarıyla birlikte son bulur. Aynı anda tespit edilmiş olsa dahi sadece bir hastalıktan 
tazminat ödemesi yapılır.
9. Ferdi Kaza için verilen teminatlar dışında aşağıda belirtilen haller ek sözleşme ve 
ilave primle sigorta kapsamına dahil edilebilir.

BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 
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Vefat (Ana Teminat)

Kaza Sonucu Vefat (İsteğe bağlı EK teminat)
Tehlikeli Hastalıklar (İsteğe bağlı EK teminat)

Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat  (İsteğe bağlı EK teminat)
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (İsteğe bağlı EK teminat)
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet (İsteğe bağlı EK teminat)
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları  (İsteğe bağlı EK teminat)

TL
USD

EURO
1
yıl

20-
65

Ürün Adı Poliçe Teminatları Süre

ÜRÜN TABLOSU
Para
Cinsi

Grup
Yıllık
Hayat

TL
USD

EURO
1 yıl

Vefat (Ana Teminat)
Kaza Sonucu Vefat (İsteğe bağlı EK teminat)
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (İsteğe bağlı EK teminat)

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları (İsteğe bağlı EK teminat)

18-
65

Yaş

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet (İsteğe bağlı EK teminat)

Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik  (İsteğe bağlı EK temina

Grup
Ferdi
Kaza

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (Ana Teminat)
Kaza Sonucu Vefat  (İsteğe bağlı EK teminat)

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları  (İsteğe bağlı EK teminat)
Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat  (İsteğe bağlı EK teminat)

Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik  (İsteğe bağlı EK teminat)

TL
15 

gün-
1 yıl

16-
65

a)  Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
b)  Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan 
avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, 
c)  Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde 
yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, mânialı 
binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır 
ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, 
d)  Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları, 
e)  Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş, 
f)   Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.
g)  Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve
aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak
üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj 
sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili 
organlar tarafından yapılan müdahaleler.

C. GENEL BİLGİLER  (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE  ÜRÜNE DAİR ÖZEL 
ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)

GRUP
V.I.P.
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BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 

1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak herhangi bir
sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.
2. Birden fazla sigortacıya aynı ve değişik bedeller üzerinden  sigorta yaptırılabilir. Bu 
durumda, her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsız olacaktır.
3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabul etmesi halinde 
sigorta bedeli artırılabilir.
4. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın
menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması 
halinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı onbeş 
yaşından büyük ise kanuni temsilcisinin dışında ayrıca onunda izni alınır. İzin olmadan 
yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir.
5. Sigorta Ettiren, lehtar değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla 
beraber sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse, o kişiyi değiştiremez. Tereddüt halinde, 
Sigorta Ettiren'in lehdarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Lehtarın, Sigortacı'ya 
karşı istem hakkını kazanamaması halinde bu hak Sigorta Ettiren'e, onun da ölmüş olması 
halinde mirasçılarına geçer.Lehtar belirtilmemişse sözleşmenin Sigorta Ettiren'in mirasçıları 
lehine yapıldığı kabul olunur.
6. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifname, teklifname tarihinden itibaren 30 gün 
içinde ret edilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Başvurunuza ilişkin eksik bilgi/belge veya 
hatalı bildirimlerin olması ya da tahsilatın yapılamamış olması halinde teklifname tarihinden 
28 gün sonra başvurunuz geçersiz sayılacak ve teklifiniz iptal edilecektir. Teklifnamenin 
verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak kabul 
edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler, sözleşme yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan, 
faizi ile birlikte geri verilir. 
7. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, 
poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin 
veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesi ile başlar.
8. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde(peşin veya 
taksitle) ödeme belgesi isteyiniz.
9. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi 
gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ekprim 
almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her 
aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Sigortacı, 
kendisine bildirilen değişiklikleri değerlendirerek ayarlama şartına bağlı olarak prim artışı 
yapabilir veya muafiyet uygulayabilir Sigorta ettiren /Sigortalı /Lehtarın bilgilendirme 
yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi halinde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, 
tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
10. Hayat sigortası için ödenen primler vergiden düşülebilmektedir.

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden 
itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan; 
Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı Ferdi Özel 
Birikim ve Büyüyen Çocuk Poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin 
%50'si ile, Yıllık Hayat ve Best Life gibi risk poliçeleri için hizmet erbabı tarafından 
ödenen primlerin tamamının, elde edilen aylık ücretin % 15'ine ve asgari ücretin yıllık 
tutarına kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.
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BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 

D. ÖDEMENİN YAPILMASI  (İLGİLİ GENEL ŞARTLARDA VE  ÜRÜNE DAİR ÖZEL 
ŞARTLARDA YER ALAN DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)

1. Sigorta ettiren, sigorta bedelinin ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla 
sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse sigorta bedeli ödenmez.Lehtar, 
sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde herhangi bir suç ortaklığı ederse sigorta bedelinden 
mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ödenir.   
2. En az 3 yıldan beri devam eden ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sigortada, sigortalı 
intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, veya, ilk 3 yıl içerisinde ölüm sigortalının akli 
melekelerindeki bir rahatsızlık sonucu gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelinin tamamını
öder. 
3. Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların 
herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı 
dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir.
4. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, ilgili belgeleri sigortacıya 
vermekle yükümlüdür. Tazminat ödemelerinde istenen evraklar, poliçede alınan teminatlara
göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Lütfen gerekli olan evrakları 
öğrenmek için sigortacınızdan bilgi isteyiniz.
5. Tazminat talepleri için gerekli olan belgelerin aslının veya noterden ''Aslı gibidir'' onaylı 
suretlerinin sigortacıya verilmesi zorunludur. 
6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi ile veya mevzuat uyarınca özel
bir düzenleme getirilmiş olmadıkça 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön 
sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.
7. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir.

11. 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 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.
12. Bir sigorta sözleşmesi, işbu sigorta ve herhangi bir sorumluluğun ifası da dahil olmak 
üzere ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla, BM Güvenlik Konseyi ve/veya AB ve/veya
mevcut diğer yatırım yasaları veya düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir iş ve/veya kişi 
ve/veya yer ve/veya olay ve/veya hal ile ilgili teminat sağlamaz
13. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza 
Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
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BİLGİLENDİRME FORM NO : 393592 

1.  Sigortacı; tahkim sistemine üyedir.
2.  Sözleşmenin kurulması halinde, eğer bu sözleşme bir aracı vasıtasıyla yapılıyorsa 
bunun karşılığında o aracıya bir komisyon ödenmektedir.

E. DİĞER BİLGİLER

F. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

1.  Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıdaki yazılı adres ve 
telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından 
itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta konusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye
ilişkin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine sözlü ve/veya mesafeli satış 
yöntemi ile yapılan açıklama üzerine, Sigorta Ettiren seçmiş olduğu ürün 
üzerinden ayrıca işbu formdaki içerik ve detayda bir bilgilendirmenin Sigortacı 
ve/veya acentesi tarafından yapıldığını kabul ve beyan ile, işbu formu 
....................... tarihinde imza altına almışlardır.

            Tarih, Sigorta Ettirenin                                        Tarih, Sigortacı veya Acentenin
                Adı-Soyadı İmzası                                                        kaşesi ve imzası

444 45 46  Faks : (0216) 556 67 77 E-mail : info@allianz.com.tr

Adres

Telefon

:

:

Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla 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.

Allianz Tower Küçükbakkalköy Mh.Kayışdağı Cd. No:1 34750        
Ataşehir-İstanbul


