Avantajlı Hayat Sigortası Bilgilendirme Formu
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 Sözleşmelerin'de Bilgilendirmeye İlişkin
Yönetmelik ve 25.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek
Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine
İlişkin Yönetmelik, 31.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Sigortacıya İlişkin Bilgiler
Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Unvanı :
Adresi
:
Tel/Faks no. :
Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı :
Adresi
:
Tel / Faks no. :
Sigortalı
T.C Kimlik No :
Teminatlar
Kapsam altına alınan teminatlar ve teminat tutarları ile ilgili bilgiler poliçeniz üzerinde ayrıca belirtilmiş
olup bu bilgilendirme formundaki hükümler uygulanacaktır. Bu sözleşme kapsamında vefat teminatı
sunulmaktadır.
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Vefat Teminatı:
Vefat Teminatı ana teminattır. Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen
vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigorta teminatı kapsamında Lehdar olarak tanımlanan
bankaya ödenecektir. Kredi borcu ödendikten sonra teminat tutarından arta kalan tutar olması halinde
ilgili tutar kanuni varislere ödenir. Lehdar olarak gerçek kişi ya da kanuni varislerin belirlenmesi
durumunda ise vefat teminatı poliçede belirtilen oranlar doğrultusunda hak sahiplerine ödenecektir.
Teminat tutarınız poliçenizde belirtilmektedir.
Gerçeğe Uygun Beyanda Bulunma Yükümlülüğü
Sigortalı, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru ve kendi beyanı olduğunu kabul ve
taahhüt eder. Sigortalı, satış sözleşme gereğince hizmet alırken kendisi ve/veya bağımlı bireyler
hakkında verdiği bilgilerin yanlış, eksik veya yalan olduğunun tespit edilmesi halinde NN Hayat ve
Emeklilik A.Ş.'in uğrayacağı her türlü zararı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye tazmin etmeyi kabul ve beyan
eder. Sözleşme kurulmadan önce, başvuru esnasında sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu
yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye
devam etme hakkı saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi
vermekten kaçınınız.
Vergi Uygulaması
Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. İndirim konusu yapılacak primler
toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
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Genel Bilgiler
1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir
sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.
2. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her
bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.
3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli
artırılabilir.
4. Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını ölüm veya hayatta kalma ihtimaline karşı sigorta
ettirebilir. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için o kişinin hayatının devamında lehtarın
menfaatinin bulunması şarttır. Sigorta bedelinin mutad cenaze giderlerini aşması halinde sigortalı veya
kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan
kalkması hâlinde sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iştira değeri
ödenir.
5. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, teklif tarihinden 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.
6. Bir yıl ve bir yıldan kısa süreli hayat sigortalarının, sigorta süresi içerisinde sigorta ettirenin talebi ile
sonlandırılması durumunda sigorta ettirene geri ödenecek prim tutarı kazanılmamış primler karşılığı
kadar olacaktır. Uzun süreli hayat sigortalarının, sigorta süresi içerisinde sigorta ettirenin talebi ile
sonlandırılması durumunda ise sigorta ettirene geri ödenecek prim tutarı iştira değeri kadar olacaktır.
7. Sigortacının sorumluluğu poliçe priminin tamamının veya taksitle ödeme yapılacaksa ilk taksitinin
ödenmiş olması ve poliçenin tanzim edilmesi koşulu ile poliçe başlangıç tarihinden başlar. Sigorta
primi, peşinatı ve/veya sertifika üzerinde belirtilen prim taksitlerinden herhangi birinin vade bitimine
kadar ödenmemesi halinde ise, sigorta ettiren temerrüde düşer ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1434.
maddesi hükümleri uygulanır.
8. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemeleri için (peşin veya taksitle) ödeme
belgesi alınması unutulmamalıdır.
9. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu
yükümlülüğün ihlali hâlinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye
devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi
vermekten kaçınılmalıdır. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya
alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
10. Üstlenilen risk için alınan prim, risk primini ifade eder.
11.Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Sigortaları
Yönetmeliği'ni dikkatlice okuyunuz.
12. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde alınan iptal taleplerinde ödenmiş olan tüm prim
iade edilir.(cayma hakkı)
13. 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 Merkezi'nden (SBGM), Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan, 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.
14.Sigortaya ilişkin her türlü şikayet ve itirazlar için Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine
başvuruda bulunulabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ
İşbu aydınlatma ve rıza metni, NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından sunulan
hizmetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ("Kanun") uyarınca bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın temini amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için www.nnhayatemeklilik.com.tr adresinde yer alan
NN Hayat ve Emeklilik Kişisel Verileri işleme Politikası'nı ("Politika") inceleyebilirsiniz.
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Kişisel verileriniz. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirketimizle
paylaşmanız halinde veya Şirketimizin yetkili acenteleri ya da diğer kanallar üzerinden fiziki ve
elektronik ortamlarda elde edilmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz, Politika'da yer alan amaçların
yanı sıra özellikle Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin
temin edilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak i çin
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
Şirketimizin ticari stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve
tanıtılması amaçları kapsamında özellikle (i) bireysel emeklilik sistemi ("BES") hizmetleri özelinde;
bireysel emeklilik başvurularının ve katılımcı veya ödeyen bilgilerinin alınması, sözleşme tanzimi,
tahsilatın yapılması ve fona yönlendirilmesi, Takasbank'ta hesap açılması, BES sözleşmesinin katılımcıya
gönderilmesi, çıkış, iptal ve cayma işlemlerinin yapılması; (ii) sigortacılık hizmetleri özelinde ise; sigorta
başvurularının ve sigortalı veya sigorta ettiren bilgilerinin alınması, poliçelendirme yapılması, prim
tahsilatının yapılması, poliçenin sigortalıya gönderilmesi, teminat için hasar değerlendirmelerinin
yapılması, riskin gerçekleşmesi durumunda hasar değerlendirmelerinin yapılması amaçlarıyla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte. Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün ve hizmet sağlayan
taraflar ile iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
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Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumlan ile özel kişilere, yetkileri kapsamında,
aktarılabilecektir. Kanun'un 11. maddesi uyarınca, Şirketimizden kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme; işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve
bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme; gerek Şirketimiz
kayıtlarında gerekse Şirketimiz tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinizin
düzeltilmesini isteme; verilerinizin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/
anonim hale getirilmesini isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin işbu metin
kapsamında verilen onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise kanuna aykırı veri işlemeden
doğmuş doğrudan zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.
İstisnalar
Vefat Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:
1. Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı
işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı
sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız
matematik karşılığı (riyazi ihtiyatı) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
2. Sigortalı, yenilemeler de dâhil 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. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. Sigortalının
intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan
önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.
3. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun
öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel
ölenin mirasçılarına ait olur.
4. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş
esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar
geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
5. Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı
veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj
veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle
yükümlüdür.
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Ödemenin Yapılması
1. Sözleşmede birden fazla lehtar (vefat tazminatının ödeneceği kişi) tayini mümkündür. Lehtarların
herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, kanuni mirasçılar miras payı kadar, bunun dışındakiler ise
eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir.
2. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, sözleşmenin hazırlanmasını
müteakip sigortacınızdan isteyebilir, ilgili listeyi www.nnhayatemeklilik.com.tr web sitemizden temin
edebilirsiniz.
3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta ettiren veya hak sahipleri durumu gecikmeksizin,
gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda
bulunmalıdır.
4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
Diğer Bilgiler
Sigortacı

n

Tahkim Sistemine Üye

n

Tahkim Sistemine Üye Değil

İşbu sigorta sözleşmesinin uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Çağlayan
Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
Şikayet ve Bilgi Talepleri
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi, cayma talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Sigorta Şirketi

Sigorta Ettiren

NN Hayat ve Emeklilik A
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Marius POPESCU
Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük - Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer / İstanbul
T: 0 212 334 05 00 (pbx) F: 0 212 346 38 25 E: info@nnhayatemeklilik.com.tr www.nnhayatemeklilik.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi: 444 1 666 Mersis No: 0649033445000019
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