HAYAT GRUBU BİLGİLENDİRME FORMU

EKII- FK

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 Sigorta Sözleşmesi Bilgilendirme Tüzüğü’nün 8’inci maddesine
istinaden hazırlanmıştır.
A. SİGORTA ŞİRKETİ VE ARACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesi ve brokerin;
Unvan/İsim
:
Adresi
:
Tel No
:
Faks No :

E-mail:

2. Teminatı veren sigorta şirketinin;
Ünvan
: Near East Hayat
Tescil No : M.Ş. 19153
Adres
: Ilgaz Sok. No:2 Yukarı Girne, Girne / KKTC
Tel No
: +90 392 444 0 634 Faks No: +90 392 815 00 23 E-mail: info@neareasthayat.com
B. TEMİNATLAR
Teminatlar: Bu sigorta ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki “kaza” tanımlamasına uygun durumlar
sonucu oluşan ve aşağıda belirtilen teminatlar sağlanmaktadır.
1. Vefat teminatı
Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında
vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak
sahiplerine ödenir.
2. Daimi Maluliyet Teminatı
İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında
daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin
kat'i surette tesbitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli ferdi kaza sigortası genel şartlarında
belirtilen nisbetler dahilinde maluliyet oranınca kendisine ödenir.
3. Gündelik Tazminat
Sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten 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,
ancak bu müddet 200 günü geçemez.
4. Tedavi Masrafları Teminatı
Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile
sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo,
masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tesbit olunan
meblağa kadar öder.
C. GENEL BİLGİLER

1. Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat, sözleşmenin yapılması sırasında, ilke olarak, herhangi bir
sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.
2. Birden fazla sigorta şirketine aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu
durumda her bir sigorta şirketinin tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.

3. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde
ret edilmemişse sözleşme yapılmış olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme
yapılmışsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para
iade edilir.
4. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin
tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta
şirketinin sorumluluğu başlamaz.
5. Sözleşme yapılmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu
yükümlülüğün ihlali halinde sigorta şirketinin sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle
sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigorta şirketine
eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir,
tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
6. Ferdi Kaza Sigortası teminatları KKTC Hudutları dışında da geçerlidir.
7. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir. Sigortaya giriş yaşına bağlı olarak maksimum sigortalılık
süresi belirlenebilir.
8. %70 ve üzeri orandaki maluliyetler tam maluliyet daha alt oranlar kısmi maluliyet olarak
değerlendirilecektir.
9. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
D. ÖDEMENİN YAPILMASI
1. 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.
2. Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip
sigorta şirketinden isteyiniz.
3. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 işgünü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada
adres ve telefonları yer alan sigorta şirketine başvuruda bulununuz.
4. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigorta şirketine aittir.

E. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda
bulunulabilir. Sigorta şirketi, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
Adres
Telefon
Faks
E-mail

: Ilgaz Sok. No:2 Yukarı Girne, Girne /KKTC
: +90 392 444 0 634
: +90 815 00 23
: info@neareasthayat.com

Tarih, Sigorta Ettirenin
adı-soyadı imzası

Tarih, Sigorta şirketi veya
aracının mühür. ve
yetkilinin imzası

