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A. S GORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortan n Konusu
1.1- Sigortac , y ll k gelir sigorta sözle mesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen primlere göre
sigortal n n ya amas halinde hemen veya belirli bir süre sonra ba lamak üzere sigortal , sigorta
ettiren veya sözle mede belirtilen art ve haller içinde lehdara ömür boyu veya belirli bir süre için
düzenli gelir ödenmesini taahhüt eder.
A.2. Sigortac , Sigortal , Sigorta Ettiren ve Lehdar
2.1- Bu genel artlar çerçevesinde toplu veya belirli süreler içinde yap lan prim ödemeleri
kar l # nda sigorta sözle mesi ile riski üzerine alan tarafa “sigortac ”, üzerinde riziko gerçekle me
ihtimali olan ki i veya ki ilere “sigortal ”, sigortac ile sigorta sözle mesi akdederek sigortal n n
menfaatini sigortac nezdinde prim ödemek suretiyle teminat alt na alan ki iye “sigorta ettiren”, lehine
sigorta sözle mesi akdedilen ve sözle mede belirtilen art ve haller içinde kural olarak sigorta
bedelini sigortac dan isteme hakk olan ki iye “lehdar” denir.
A.3. Sigorta Bedelinin De i tirilmesi
3.1- Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortac n n da kabulü halinde sigorta bedeli
de#i tirilebilir.
3.2- Sigorta ettiren sigorta bedeliyle ilgili de#i iklik talep etti#inde durumu sigortac ya yaz l olarak
bildirir ve sigortac n n gerekli gördü#ü durumlarda son alt ay içinde al nm sa#l k raporunu
sigortac ya verir.
3.3- Sigorta bedeli de#i ikli#i halinde yap lacak beyanlar hakk nda C.3 hükümleri uygulan r.
A.4. Özel artlar
4.1- Taraflar, sigorta ettiren ve sigortal n n aleyhine olmamak üzere özel artlar kararla t rabilir.
A.5. Birden Çok Sigorta
5.1- Sigorta ettiren bir veya bir kaç sigortac yla ayn rizikolara kar
sözle mesi yapabilir.

çe itli bedeller üzerine sigorta

A.6. Sigortan n Ba lang c ve Sonu
6.1- Sigorta, poliçede ba lama ve sona erme tarihleri olarak yaz lan günlerde, aksi
kararla t r lmad kça, Türkiye saati ile ö#len saat 12.00’de ba lar ve ö#len saat 12.00’de sona erer.
A.7. Sigortan n Co rafi S n r
7.1- Bu sigorta dünyan n her yerinde geçerlidir.
B. S GORTALI VE LEHDARLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

B.1. Sigortal ya Yap lacak Ödemeler

1.1- Sigorta sözle mesine göre belirlenen sigorta bedeli, sigortac taraf ndan ayl k, üçer ayl k, alt ar
ayl k veya y ll k olarak ödenebilir.
B.2. Hak Sahiplerine Yap lacak Ödemeler
2.1- Hak sahipleri sigortal n n öldü#ünü ö#rendikleri tarihten itibaren durumu be
sigortac ya bildirmek zorundad rlar.

gün içinde

2.2- Hak sahipleri, sigorta sözle mesinden do#an haklar n talep edebilmek için, a a# daki yaz l
belgeleri, masraf kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortac ya verir.
a) Sigorta poliçesi,
b) Nüfus idaresi taraf ndan verilecek tasdikli ve vukuatl nüfus kay t örne#i,
c) Lehdar tayin edilmedi#i durumlarda veraset ilam .
2.3- Sigortac varsa lehdar veya lehdarlara, lehdar tayin edilmedi#i durumlarda hak sahiplerine sigorta
sözle mesinde belirlenen esaslara göre yap lacak ödemelere ili kin olarak ald # belgeler kar l # nda
bir al nd belgesi verir.
2.4- Bütün belgelerin verilmesinden sonra sigortac , sözle mede belirtilen
ödenmesi gereken sigorta bedelini en geç on gün içinde hak sahiplerine öder.

art ve haller içinde

C. ÇE TL HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortac n n Sorumlulu unun Ba lamas

1.1- Sigortac n n sorumlulu#u, primin tamam n n veya taksitle ödenmesi kararla t r lm ise ilk taksidin
poliçenin tesliminde ödenmesi ile ba lar. Aksi kararla t r lmad kça, primin tamam n n veya ilk taksidin
ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmi olsa dahi sigortac n n sorumlulu#u ba lamaz ve bu art
poliçeye yaz l r.
1.2- Primin taksitle ödenmesi kararla t r ld # takdirde, taksitlerin kullan lan ödeme araçlar na göre
ödeme zaman , miktar ve vadesinde ödenmemesinin sonuçlar poliçe üzerine yaz l r veya poliçe ile
birlikte yaz l olarak sigortal ya bildirilir.
1.3- Usulüne uygun olarak doldurulup imzalanm olan sigorta sözle mesine ili kin teklifnamenin
sigortac ya ula t # tarihten itibaren otuz gün içinde reddedilmemesi halinde sigorta sözle mesi
yap lm olur. Sigortac , sigorta sözle mesi do#rudan do#ruya sigorta ettiren kimse veya onun
temsilcisi ile yap lm sa sözle me tarihinden yirmi dört saat içinde veya sözle me bir arac vas tas yla
yap lm ise en geç on gün içinde poliçeyi sigorta ettiren kimseye verir.
1.4- Sigorta sözle mesine ili kin teklifnamenin verilmesi s ras nda al nd belgesi kar l # nda al nan
tutar teklifnamenin sigortac taraf ndan reddedilmesi halinde hiçbir kesintiye tâbi tutulmaks z n sigorta
ettirene iade edilir, teklifnamenin sigortac taraf ndan kabul edilmesi halinde ise sigorta ettirenin prim
borcuna mahsup edilir.

1.5- Primin tamam n n veya primin taksitle ödenmesi kararla t r ld # takdirde herhangi bir taksitin vade
bitiminde ödenmemesi halinde sigortac , sigorta ettirenin sigortac ya bildirmi oldu#u son ikametgah
adresine taahhütlü mektupla veya noter kanal yla resmi bir ihtarname ile söz konusu primin tamam n n
veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortan n feshedilmi olaca# n ihtar eder. Bu
sürenin sonunda söz konusu tutar denmemi ise sözle me feshedilmi olur.
1.6- Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede ödenir ve bu ödemeye ili kin makbuz verilir.
1.7- Aksine bir sözle meyle süre k salt lm olmad kça üç y l geçmeden sigorta ettiren sigortadan
cayar veya taahhüdüne uymazsa verdi#i primi veya bedeli sigortac dan talep edemez.
C.2. Sigortal ve Sigorta Ettirenin Sözle menin Yap lmas S ras ndaki Beyan Yükümlülü ü
2.1- Sigortac , sigorta sözle mesini, sigorta ettirenin, bilgisinin oldu#u hallerde sigortal n n beyan veya
temsilci arac l # yla yap l yorsa temsilcinin de beyan n esas alarak ve teklifname ve varsa eklerinde
yaz l sorulara verdi#i cevaplara dayanarak yapar.
2.2- Gerek sigorta ettiren gerekse sigortal veya temsilcisi, sigorta sözle mesinin yap lmas s ras nda
soruldu#u halde susmu veya eksik ya da gerçe#e ayk r beyanlarda bulunmu ise sigortac , durumu
ö#rendi#i tarihten itibaren bir ay içinde sözle meden cayabilir veya sözle meyi yürürlükte tutarak sekiz
gün içinde prim fark n talep edebilir. Ancak, sigortac n n bildirilmemi , eksik veya yanl bildirilmi olan
hususlar bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanl ihbar etmenin kusura dayanmamas halinde
cayma caiz de#ildir. Bu durumda rizikonun kabul edildi#inden daha yüksek olmas nedeniyle daha
fazla bir prim al nmas gerekiyorsa sigortac durumu ö#rendi#i tarihten itibaren sekiz gün içinde prim
fark n talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark n kabul etti#ini sekiz gün içinde bildirmedi#i
takdirde sözle meden cay lm olur. Ancak, prim fark n n kabul edilmemesi nedeniyle sözle meden
cay lmas , sigortac n n eksik veya yanl beyan ö#rendi#i tarihten itibaren bir ayl k süre içinde söz
konusudur.
2.3. Cayma veya prim fark n talep etme hakk süresinde kullan lmad # takdirde dü er.
C.3. Sözle menin Devam S ras ndaki Beyan Yükümlülü ü
3.1- Sözle menin yap lmas ndan sonra, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana gelecek
de#i ikliklerin sekiz gün içinde sigortac ya bildirilmesi gerekir.
3.2- Durumun sigortac taraf ndan ö#renilmesinden sonra;
De#i iklik, sigortac n n sözle meyi yapmamas ya da daha a# r artlarla yapmas n gerektiren
hallerden ise, sigortac de#i ikli#i ö#rendi#i tarihten itibaren sekiz gün içinde sözle meyi fesheder veya
prim fark n almak suretiyle sözle meyi yürürlükte tutar.
3.3- Sigorta ettiren talep edilen prim fark n kabul etti#ini sekiz gün içinde bildirmedi#i takdirde
sözle me feshedilmi olur.
3.4- Süresinde kullan lmayan fesih veya prim fark n talep etme hakk dü er. Her ne ekilde olursa
olsun de#i ikli#i ö#renen sigortac , sigorta hükmünün devam na raz oldu#unu gösterir bir harekette
bulunursa fesih hakk dü er.
3.5- De#i iklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulanmas n gerektirir hallerden ise,
sigortac de#i ikli#in yap ld # tarihten sözle menin sona ermesine kadar geçecek süre için gün
esas na göre hesap edilecek prim fark n sigorta ettirene geri verir.
3.6- Sigortac n n sözle meyi bu de#i ikliklere göre yapmamas n veya daha a# r artlarla yapmas n
gerektiren de#i iklik hallerinde:
a) Sigortac durumu ö#renmeden önce,
b) Sigortac n n fesih ihbar nda bulunabilece#i süre içinde,
c) Fesih ihbar n n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekle irse

sigortac o sigorta bedeline ili kin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
aras ndaki orana göre ödenir.
C.4. Sigortan n Tekrar Yürürlü e Konulmas veya Eski Haline Dönü türülmesi
4.1- Aksine bir sözle meyle süre k salt lm olmad kça, sigorta ettiren en az ilk üç y ll k primin
ödenmesinden sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse sat n alma ve ödünç vermeye
ili kin haklar n kullanmad # takdirde sigorta prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmi olur
ve sigortac re’sen madde C.5 hükümlerini uygular. Bunun artlar n n poliçede aç kça gösterilmesi
laz md r.
4.2- Primin ödenmemesinden dolay fesih veya tenzil edilmi olan sözle me, ödenmeyen ilk primin
vadesini izleyen alt ay içinde ve birikmi primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek
faiziyle birlikte sigorta ettiren taraf ndan sözle mede aksi kararla t r lmad kça bir defada ödenmek
art yla tekrar yürürlü#e konulur veya eski haline dönü türülür.
4.3- Bu alt ayl k süre geçti#i takdirde, sigortac isterse, masraf sigorta ettirene ait olmak üzere
sigortal dan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortan n devam bak m ndan uygun
görüldü#ü ve birikmi primler yukar da yaz l esaslar dahilinde ödendi#i takdirde sigortac sözle meyi
tekrar yürürlü#e koyar.
4.4- Sigortan n yeniden yürürlü#e konmas esnas nda yap lacak beyanlar n gerçe#e ayk r olmas
halinde madde C.2 hükümleri uygulan r.
C.5. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta (Tenzil)
5.1- Prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline gelinmesi halinde sigorta bedeli poliçe ve tarife teknik
esaslar nda gösterildi#i ekilde indirilir.
C.6. Sat nalma ( tira)
6.1- Sigortac , aksine bir sözle meyle k salt lm olmad kça en az üç y ll k primi ödenmi olan y ll k
gelir sigortas n , sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi kar l # nda
poliçede verilen ekilde sat n almak zorundad r.
C.7. Borç Verme ( kraz)
7.1- Sigortac , aksine bir sözle meyle k salt lm olmad kça en az üç y ll k primi ödenmi olan y ll k
gelir sigortas n , sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin iadesi kar l # nda sigorta poliçesi
üzerinden ödünç para vermek zorundad r.
7.2- Borcun faizleri, taraflarca kararla t r lan vadelerde ödendi#i sürece sözle me yürürlükte kal r.
Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortac , sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek
borcunu i lemi faiz ve masraflar yla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez
ise alaca# n i lemi faiz ve masraflar yla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.
C.8. Poliçenin Kayb
8.1- Poliçenin kayb halinde, sigortac da bulunan ve sigorta ettiren taraf ndan onaylanm kay t ve
belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren taraf ndan imza edilecek
bir kay p formu kar l # nda ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yap lacak masraflar sigorta
ettirene aittir.
C.9. Hak veya Borçlar n Devri -Menfaattar n De i tirilmesi
9.1- Bu sözle meden do#an haklar n veya borçlar n devri mümkündür .

9.2- Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortan n ba lang c nda veya daha sonra tayin
edebilece#i gibi istedi#i zaman de#i tirme hakk na da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren de#i tirme
hakk ndan vazgeçti#ini poliçeye yazd rmakla birlikte poliçeyi lehdara teslim etmi se art k o ki iyi
de#i tiremez.
C.10. Tebli ve bildirimler
10.1- Sigorta ettiren taraf ndan yap lacak tebli# ve bildirimler, sigortac n n irket merkezine yap l r.
10.2- Sigortac taraf ndan yap lan tebli# ve bildirimler ise sigorta ettirenin veya gerekti#inde sigortal n n
ya da lehdar n sigortac ya bildirilmi son adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yap l r. Bu
adreslerin de#i mi olmas ve bu hususun sigortac ya bildirilmemi olmas dolay s yla sigortac
taraf ndan yap lan tebligat veya bildirimin sigorta ettiren, sigortal veya lehdara ula t r lamam
olmas ndan do#acak kanuni sonuçlar do#rudan do#ruya bu ki ilere ait olur.
10.3- Taraflara imza kar l # nda elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
10.4- Güvenli elektronik imza kullan larak elektronik ortamda yap lan ve sigortac ya, sigortal ya ve
sigorta ettirene ula t # kan tlanabilen bildirimler de geçerli say l r.
C.11. S rlar n Sakl Tutulmas
11.1- Sigortac ve sigortac ad na hareket edenler bu sözle menin yap lmas dolay s yla sigortal ya,
sigorta ettirene ve lehdara ait ö#renecekleri s rlar n sakl tutulmamas ndan do#acak zararlardan
sorumludurlar.
C.12. Yetkili Mahkeme
12.1- Bu sigorta sözle mesinden do an anla mazl klar nedeniyle sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili
mahkeme, sigortac n n irket merkezinin veya sigorta sözle mesine arac l k yapan arac n n ikametgâh n n
bulundu u yerde; sigortal veya sigorta ettiren aleyhine aç lacak davalarda ise, daval n n ikametgâh n n
bulundu#u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir.
C.13. Zaman a m
13.1- Sigorta sözle mesinden do#an bütün talepler iki y lda zaman a m na u#rar.
C.14. Yürürlük
14.1- Bu genel artlar 01/10/2007 tarihinde yürürlü#e girer.

