HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1 - SİGORTALI, SİGORTA ETTİRENVELEHTAR
Hayatıüzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye"sigortalı",primödemek suretiyle
sigortalınınmenfaatinisigortacınezdinde sigortalayankişiye "sigorta ettiren" ve
sigorta sözleşmesine tarafolmamaklaberaberlehine sigortasözleşmesiyapılan
ve rizikonun gerçekleşmesi halindekural olarak sigortatazminatını sigortacıdan
isteme hakkınasahipolanada"lehtar"denir.
Sigortalıilesigortaettirenaynışahıs olabileceği gibihayattakalmaşartıylayapılan
sigortalardalehtardaaynışahıs olabilir.
Bir kimseninhayatı,yaokimse veyaonunbilgi veizniolmasabiledilediğibirveya
birkaç sigortacıyaçeşitlibedellerleüçüncübirkişitarafındansigortaettirilebilir,şu
kadarki,üçüncükişininokimseninhayatınındevamındamaddiveyamanevi
menfaatininbulunması sigortanıngeçerliliğiiçin şarttır.

Sigorta süresi içinde,sigortaettirenin talebi ve sigortacının dakabulühalinde
sigortabedeliartırılabilir.
Sigortaözelşartları gereği sigortabedelinikendiliğinden artıranhallerhariç,
sigorta ettirenteminatartışı talep ettiğinde durumu sigortacıyayazılıolarak
bildirmekve sigortacının gerekligördüğüdurumlardayenibir sağlıkraporunu
sigortacıya vermekzorundadır.
Sigortabedelininartırılmasıhalindeyapılacakbeyanlarhakkında C.2hükümleri
uygulanır.
A.5 - SİGORTANINBAŞLANGICIVE SONU
Sigorta,poliçedebaşlama ve sonaerme tarihleriolarakyazılan günlerde,aksi
kararlaştırılmadıkçaTürkiye saatiileöğleyin saat 12.00'debaşlarve öğleyin saat
12.00'deve herhalükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sonaerer.
A.6 - SİGORTANINCOĞRAFİ SINIRI
Bu sigortadünyanın heryerinde geçerlidir.

A.2 - SİGORTANINKONUSU
Sigortacı,busigortailebirkimseninbelirli bir süre içinde veya sözleşmede
belirtilenşart vehaller içindeölümü veya okimseninsözleşmedebelirtilenbelli
birsüreden fazlayaşaması ihtimaliniyadaheriki ihtimaliberabersigortaedebilir.
Ancak,küçüklerin,mahcurlarınveyamümeyyizolmayanların ölümünü şart
koyarak sigortaetmekbâtıl,bunlarınhayatıüzerine sigortayapmak geçerlidir.
Her ikihaldedeölüm gerçekleşirse sigortalının ölümtarihindekiriyazi ihtiyatı
ödenir.Bugenelşartlaragöreriyazi ihtiyatödenmesi gerekenhallerdevarsakar
payıdaödenir.
A.3 - SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER
Aşağıdakihallersigortateminatıdışındadır.
3.1 - Sigortalı,sigortacıyıhaberdar etmeksizin ticari vehavahatlarıüzerindeyolcu
naklineruhsatlıişletmelerinuçak veyaherhangibirhavagemisinde ancak,yolcu
sıfatıylaseyahat edebilir.Hayatısigortalanan kişininölümüyolcusıfatıdışında
havadayapılanyolculuklar esnasındaolursa, şirketyalnızriyaziihtiyatıödemekle
yükümlüdür;ölüm tazminatıödenmez.
3.2 - Sigortalı,intiharveyaintiharateşebbüs sonucundaöldüğü takdirde,
sigortalınınintiharıanındaakli melekeleri neolursaolsun, sigortacı sigortanın o
andaki riyaziihtiyatınıöder.Aksinebirsözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça
sigortalıaralıksızolarakenazüçyıldevam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta
teminatınıntamamınıödemekleyükümlüdür.
3.3 - Sigortadan faydalanankimsehayatıüzerine sigortayapmışolanıöldürmüş
veya onunöldürülmesindeherhangibirşekilde suçortaklığıetmişse sigorta
bedelinden mahrumkalır vebubedelöleninmirasçılarınaaitolur.
3.4 - Aksi sözleşme ilekararlaştırılmadıkça, sigorta savaşhalindegeçerlideğildir.
Ancak sigortalısavaş esnasındave savaşhareketleridolayısıylaölürse,ölüm
tarihindeki matematikkarşılıklar,ödeme tarihinekadargeçeceksüreyeaitteknik
faizleriylebirliktehak sahiplerineödenir.
3.5 - Sigortalı aksinebir sözleşme olmadığı sürece, AIDS,nükleer,biyolojikve
kimyasal silahkullanımıveyanükleer,biyolojik vekimyasal maddelerinaçığa
çıkmasınanedenolacakhertürlü saldırıve sabotajveyatedaviamaçlıolanlar
hariçnükleerrizikolarsonucuölürse, sigortacı,yalnızriyaziihtiyatıödemekle
yükümlüdür.
A.4 - SİGORTA BEDELİNİN ARTIRILMASI

B.RİZİKONUNGERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN
YÜKÜMLÜLÜKLERI
Haksahipleri,rizikonun gerçekleştiğiniöğrendiğitarihten itibarendurumubeş
gün içindesigortacıyabildirmekzorundadırlar.
Haksahipleri,poliçeden doğanhaklarınıtalep edebilmek için,aşağıdakiyazılı
belgeleri, masrafıkendilerineait olmaküzeretemin ederek sigortacıyaverir.
a- Sigortapoliçesi, (kaybıhalinde sigortalıveyahak sahibindenalınacakimzalı
beyanyeterlidir),
b- Nüfusidaresitarafından verilecektasdikli ve vukuatlınüfus kayıtörneği,
c- Gerekirseölümnedeniniaçıklayandoktorraporu veyagömme izni,
d- Gaiplikhalinde mahkemedenalınacak olan gaiplikkararı,
e- Lehtartayin edilmediğidurumlarda veraset ilâmı,
Sigortacı, vefatrizikolarında gerekirsetazminatı kesinleştirmek içinsağlıkkarnesi
ile hastanedurumraporunudaayrıcaisteyebilir. Sigortacıtalephalindelehtarya
da sigorta ettirenetazminatınödenmesine ilişkinolarakaldığıbelgeler
karşılığındabiralındıbelgesi vermekzorundadır.
Bütün belgelerin sigortaşirketine verilmesinden sonrasigortacı,sözleşme
hükümlerine göreödemesi gereken kesinleşmiş tazminatıon güniçinde hak
sahiplerine öder.Poliçenin bulunamadığı durumlardaşirketkayıtları esasalınır.
Sadece,hayattakalma şartıylayapılmışolan sözleşmelerde,sözleşmede
belirtilen sürenindolmasınedeniyleyapılacaködemelerde sadece sigorta
poliçesive onaylınüfus suretinin verilmesi yeterlidir.
C. ÇEŞİTLİHÜKÜMLER
C.1- SİGORTAPRİMİNİN ÖDENMESİ VE SİGORTACININ
SORUMLULUĞUNUNBAŞLAMASI
Sigortapriminintamamıveyataksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilktaksit
poliçenintesliminde ve kalan taksitlerde poliçedebelirtilentarihlerdenakden
ödenir.
Sigorta sözleşmesininyapılmasınailişkin teklifnamenin sigortaşirketineulaştığı
tarihten itibaren (30)gün içinderetedilmemesi halinde, sigorta sözleşmesi
yapılmışolur.
Teklifnamenin verilmesi sırasındaalındıbelgesi karşılığındaalınanpara,
teklifnamenin şirketçekabuledilmesihalinde sigorta ettireninprimborcuna
mahsup edilir.
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Hayatısigorta olunankimse ilkprimin ödenmesindenönce ölmüş ise sigorta
hükümsüzdür.
Biryıldanuzunsürelihayatsigortalarında sigortaücretinin veyataksitlere
bağlanmışolduğutakdirdeherhangibirtaksitininvadesindeödenmemesi
halindesigortacı,sigortaettireninkendisinebildirmişolduğu sonikametgah
adresine taahhütlümektupla veyanoter kanalıylaücret veyataksitinbiray
içinde ödenmesiniaksitakdirdesigortanınfeshedilmiş olacağınıihtar eder.Bu
sürenin sonunda sözkonusuücretveyataksitödenmemiş ise sözleşme
feshedilmiş olur.
Biryılve dahakısa sürelihayatsigortalarında ise,sigortaettirenkimse primini
veya taksitlerebağlanmış olduğutakdirde herhangibirtaksitinivadesinde
ödememesi halindetemerrüdedüşerve temerrütgününütakip edenon beş
güniçerisindedahisigorta ettirenprimborcunuödemediğitakdirdebu
müddetinbitimindenitibarenonbeş günsüreile sigortateminatıdurur.Bu
sürenin sonunakadarprimödenmediği takdirde sigortasözleşmesi herhangibir
ihtaragerekkalmadan feshedilmişolur.
Sigortaprimiöncedentaraflarcabelirlenen vadede makbuzkarşılığındaödenir.
Poliçede belirtilmekkaydıylaPTT ve diğer kişilerden alınacakprimlerin
ödendiğinedairbelgelersigortaşirketimakbuzu ile eşdeğerdedir.
Aksinebirsözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkçaüçyıl geçmeden sigorta ettiren
sigortadancayarveyataahhüdüneuymazsa verdiğiprimi veyabedeli
sigortacıdantalepedemez.
İlküçseneninprimleriödendikten sonra müteakipprimlerödenmeyecekolursa
poliçefeshedilmez. Ancak,sigortacı re'sen maddeC.5hükümleriniuygular.
C.2-SÖZLEŞMENİN YAPILMASI SIRASINDAKI BEYANYÜKÜMLÜLÜĞÜ
2.1 - Sigortacı,bu sözleşmeyi,gereksigortaettirengereksebilgisininolduğu
hallerdehayatısigortaedilenlerin vetemsilci aracılığıylasigortayapılıyorsa
temsilcinindebeyanınıesas tutarakyapmıştır.
2.2 - Gerek sigorta ettiren gerekse sigortalı vetemsilci,sigortasözleşmesinin
yapılmasısırasındakendisincebilinen vesigortacının sözleşmeyiyapmamasını
veyadahaağır şartlarlayapmasınıgerektirecekbütünhalleribildirmekle
yükümlüdür.Buyükümlülüğün ihlalihalinde, sigortacıdurumuöğrendiği
tarihten itibarenbiray içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyiyürürlükte
tutarak sekizgüniçindeprimfarkını talep edebilir.Ancaksigortacının
bildirilmemiş,eksikveyayanlışbildirilmiş olanhususlarıbilmesi veyaihbar
etmemeninyadayanlışihbar etmeninkusuradayanmamasıhalindecayma
caizdeğildir. Budurumdarizikonunkabul edildiğindendahayüksekolması
nedeniyledaha fazlabirprim alınmasıgerekiyorsasigortacıdurumu öğrendiği
tarihten itibaren sekiz gün içindeprim farkınıtalep edebilir.
Sigorta ettiren,talepedilenprim farkınıkabulettiğini sekiz gün içindebildirmediği
takdirde sözleşmedencayılmışolur.Ancak,prim farkınınkabuledilmemesi
nedeniylesözleşmeden cayılması sigortacınıngerçeğeaykırıveyaeksikbeyanı
öğrendiğitarihtenitibarenbiraylıksüreiçindesözkonusudur.
Beyanyükümlülüğününkasıtlı ihlalindesigortacırizikogerçekleşmiş olsabile
sözleşmedencayabilirveprimehak kazanır.
Kastınsözkonusuolmadığıdurumlardariziko;sigortacıdurumu öğrenmeden
önce veya sigortacının cayabileceği veya caymanınhükümifadeetmesi için
geçecek süreiçindegerçekleşirse, sigortacıtazminatıotazminatailişkin olarak
tahakkuk ettirilenprim iletahakkukettirilmesi gerekenprimarasındakiorana
göreöder.
2.3 - Caymaveyaprim farkınıtalepetme hakkısüresindekullanılmadığıtakdirde
düşer.
2.4 - Sözleşme akdedilmesindenitibaren aralıksızveyaitirazsızolarakikiyıl
süreyleyürürlükte kalmışsaartıksigortacı sözleşmeden cayamazancakdurumu
öğrendiğitarihtenitibarensekiz güniçinde prim farkınıtalepedebilir. Ancak,
sigortalıtalep edilenprim farkınıkabuletmezse rizikoya ilişkin olarakalınan prim

ile alınmasıgerekenprimarasındakioran çarpılır, çıkan miktartazminatolarak
ödenir.
2.5 -Eksik veyanlışbeyan fazlaprimalınmasınanedenolmuşsa, fazlaalınan
miktar sigorta ettirene günesasıüzerinden iadeolunur.
C.3 SİGORTA SÜRESİİÇİNDEBEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sözleşmeninyapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan,rizikoyaetki
edebilecekhususlarda meydana getirilendeğişikliklerin sekizgüniçinde
sigortacıyabildirilmesi gerekir.
Durumun sigortacıtarafındanöğrenilmesinden sonra,
3.1 - Değişiklik,sigortacının sözleşmeyiyapmamasıyadadahaağırşartlarla
yapmasınıgerektirenhallerdenise, sigortacısekiz gün içindesözleşmeyi
fesheder veyaprim farkınıalmaksuretiyle sözleşmeyiyürürlüktetutar.
Sigorta ettirentalep edilenprim farkınıkabul ettiğinisekizgüniçindebildirmediği
takdirde sözleşme feshedilmişolur.Ancak,prim farkınınkabuledilmemesi
nedeniylesözleşmenin feshi sigortacınındeğişikliğiöğrendiğitarihtenitibaren
sekiz gün içindesözkonusudur.
Süresindekullanılmayan fesih veyaprim farkınıtalep etmehakkıdüşer.
Herne şekildeolursaolsundeğişikliğiöğrenen sigortacı, sigortahükmünün
devamınarazıolduğunu gösterirbirharekettebulunursa fesihhakkıdüşer.
3.2 - Değişiklik,rizikoyuhafifleticinitelikteve dahaazprimuygulanmasını
gerektirirhallerdenise, sigortacıdeğişikliğinyapıldığıtarihten itibarendönem
sonunakadar geçecek süre için gün esasınagörehesap edilecekprim farkını
sigorta ettirene geriverir.
3.3 - Sigortacının sözleşmeyibudeğişikliklere göreyapmamasını veyadahaağır
şartlarlayapmasınıgerektirenhallerde:
a- Sigortacıdurumu öğrenmedenönce,
b- Sigortacının fesih ihbarındanbulunabileceği süre içinde,
c- Fesihihbarınınhükümifade etmesiiçin geçeceksüreiçinderiziko
gerçekleşirse,sigortacıtazminatı,otazminatailişkin olaraktahakkuk ettirilen
prim ile tahakkuk ettirilmesi gerekenprim arasındakioranagöreöder.
C.4 - SİGORTANIN TEKRARYÜRÜRLÜĞE KONULMASIVEYA ESKİ HALİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Primin ödenmemesindendolayı fesih veyatenziledilmişolansözleşme,
ödenmeyenilkprimin vadesiniizleyenaltıay içinde vebirikmişprimler,her
primin vadesinden itibaren hesap edilecek kanuni gecikme faiziylebirlikte sigorta
ettirentarafındanbirdefada ödenmekşartıylatekraryürürlüğekonulurveya
eski halinedönüştürülür.
Bu altıaylık süre geçtiğitakdirde, sigortacı isterse,masrafı sigorta ettireneait
olmaküzere sigortalıdanyenibir muayene isteyebilir.Muayenesonucu
sigortanındevamıbakımındanuygun görüldüğü ve birikmişprimleryukarıda
yazılıesaslardahilindeödendiğitakdirdesigortacısözleşmeyitekraryürürlüğe
koyar.
Sigortanın yenidenyürürlüğegirmesi esnasındasigortalının hayattabulunması
şarttır.Sigortanınyeniden yürürlüğekonması esnasındayapılacakbeyanların
gerçeğe aykırıolmasıhalinde madde C.2 hükümleriuygulanır.
C.5 - ÜCRETSİZSİGORTA(TENZİL)
Sigorta ettirenkimse,aksinebirsözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça enazüç
yıllıkprimiödendikten sonrasigortadancayar veyataahhüdüneuymazve de
sigortayısatın alma(iştira)hakkınıdakullanmaz ise,sigortasıprimödemesinden
muafbirsigortahaline çevrilmişolur.Bu takdirdesigortabedelipoliçedeve tarife
teknik esaslarında gösterildiği şekildeindirilir.
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C.6 - SATINALMA( İŞTİRA)
Sigortacı,aksine bir sözleşmeylekısaltılmış olmadıkça en azüçyıllıkprimi
ödenmişolanbir sigortayı,sigortaettirenintalebiüzerine ve sigortapoliçesinin
geri verilmesikarşılığındapoliçedebelirtilen şekilde satınalmak zorundadır.

ikametgahınınbulunduğu, sigorta şirketinceaçılacakdavalardaise davalının
ikametgahınınbulunduğu yerdekiticaret davalarınabakmaklagörevli
mahkemelerdir.
C.13 -ZAMANAŞIMI
Sigorta sözleşmesindendoğan bütün taleplerikiyıldazamanaşımınauğrar.

C.7 -BORÇVERME (İKRAZ)
C.14 - ÖZEL ŞARTLAR
Sigortacı,aksine bir sözleşmeylekısaltılmış olmadıkça en azüçyıllıkprimi
ödenmişsigortada, sigorta ettirenintalebiüzerine vepoliçeniniadesikarşılığında
sigortapoliçesiüzerinden ödünçparavermek zorundadır.
Borcun faizleri,taraflarcakararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme
yürürlüktekalır.Faizlervadelerinde ödenmeyecekolursa, sigortacı, sigorta
ettirenebirihbarmektubugöndererekborcunuişlemiş faiz ve masraflarıylaüç
ayiçindeödemeye davet eder.Borçbusüre içinde ödenmezise sigortacıre'sen
iştiraederve alacağınıişlemiş faizve masraflarıylabirliktetahsileder. Kalan miktar
sigorta ettirene iadeolunur.

Sigorta sözleşmelerine, genel şartlara aykırıdüşmemek ve sigortalıaleyhine
olmamaküzereözelşartlarkonulabilir.

C.8 - HAK VEYABORÇLARINDEVRİ -MENFAATTARINDEĞİŞTİRİLMESİ
8.1 - Bu sözleşmedendoğanhaklarınveyaborçlarındevri mümkündür.
8.2 - Sigortaettiren, sigortadanfaydalanankimseyisigortanınbaşlangıcından
veyadaha sonratayin edebileceğigibiistediğizamandeğiştirmehakkınada
sahiptir. Ancak,sigortaettirendeğiştirme hakkındanvazgeçtiğinipoliçeye
yazdırmaklabirlikte poliçeyilehtarateslim etmişse artıkokişiyideğiştiremez.
C.9 - POLİÇENİNKAYBI
Poliçeninkaybıhalinde,şirkettebulunan ve sigorta ettirentarafından
onaylanmışkayıtvebelgeler esas,kaybolannüsha geçersizkabul edilerekyerine
sigorta ettirentarafındanimzaedilecekbirkayıp formukarşılığındaikincibir
örnekpoliçeverilir. Bukonudayapılacakmasraflar sigorta ettireneaittir.
C.10 - TEBLİĞVE İHBARLAR
Sigortalıve sigortaettireninbildirimleri, sigorta şirketinin merkezinenoter eliyle
veya taahhütlümektuplayapılır.
Sigortacınınbildirimleride sigortaettirenin ve sigortalınınpoliçede gösterilen
adresine aynı surette yapılır. Buadreslerindeğişmiş olmasıhalinde ise,sigorta
ettirenbunusigortaşirketine bildirmekzorundadır.Aksi takdirde sigortacı
tarafındanyapılacak tebligatın sigortaettireneulaştırılmamışolmasından
doğacakkanuni sonuçlardoğrudandoğruya sigorta ettireneait olur.
Taraflaraimzakarşılığında, eldenverilenmektup veyatelgrafileyapılan
bildirimlerdetaahhütlü mektuphükmündedir.
C.11 - SİGORTALIYA AİTSIRLARINSAKLI TUTULMASI
Sigortacıve sigortacı adınahareket edenlerbusözleşmeninyapılmasıdolayısıyla
sigortalıya, sigorta ettireneve lehtaraaitöğreneceklerisırlarınsaklı
tutulmamasındandoğacakzararlardansorumludurlar.
C.12 - YETKİLİMAHKEME
Bu sözleşmedendoğanuyuşmazlıklarnedeniyle sigorta şirketialeyhineaçılacak
davalardayetkilimahkeme sigorta şirketi merkezininveyasigortalının
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