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1. SİGORTANIN  KONUSU

Sigorta süresi ve poliçede yazılan yıllık teminat tutarı çarpımı ile sözleşme 
kurulması esnasında hesaplanan Sigorta Teminatı, her yıl sözleşmede geçen 
süre ve yıllık teminat tutarı kadar azalacaktır.
Sigortalının, sigorta süresi içinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede 
yazılı olan yıllık teminat tutarının kalan sigorta süresi kadar çarpımı ile 
hesaplanacak vefat tazminatı, lehdar / lehdarlara, belirlenmemişse Kanuni 
Varislerine ödenir. 

2. TEMİNATLAR 

Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları dahilinde vefat riski teminat 
altına alınır.

Vefat teminatı her geçen yıl belirli bir miktarda azalır. Sigorta Ettiren, istediği 
teminatı senelik olarak belirler ve riskin gerçekleşmesi durumunda, o tarihten 
itibaren, başta belirlemiş olduğu süre sonuna kadar, her yıl için belirlenen 
tazminat lehdar, lehdarlara, belirlenmemişse Kanuni Varislerine ödenir. Yani, 
Tazminat tutarı= İstenilen yıllık teminat * Süre sonuna kadar kalan yıl

3. SİGORTA SÜRESİ VE SİGORTAYA KABUL 

Asgari 2 yıl olmak üzere uzun sürelidir.

Sigortacı, istediği taktirde, başvuru formundaki sağlık durumu beyanı dışında 
ek sağlık raporları da talep etme hakkına sahiptir. Bunun dışında, Riziko Kabul 
Yönetmeliğindeki limitleri aşan durumlar için de Sağlık Raporu talep edilir.
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4. BAŞVURULAR   
 
Bu sigortaya 18 – 65 yaşları arasında girilebilir. Sigortalının yaşı ile sigorta 
süresi toplamı 70’i geçemez.

5. VADE SEÇENEKLERİ

Sigorta primi, başlangıçta tek prim olarak ödenebileceği gibi sözleşmede yazılı 
vadelerde sözleşme süresi boyunca aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler 
halinde de ödenebilir. 

6. GENEL LİMİTLER 

Riziko Kabul Yönetmeliğindeki limitler dahilinde sigortaya giriş kabul edilir.

İştira: İşbu sözleşmede 1 yıllık primin ve 1 yıllık sözleşmede kalma süresinin 
tamamlanmış olması koşuluyla iştira hakkı mevcuttur.

İkraz: İşbu poliçenin ikraz hakkı yoktur.

Tenzil: İşbu sözleşmede 1 yıllık primin ve 1 yıllık sözleşmede kalma süresinin 
tamamlanmış olması koşuluyla tenzil hakkı mevcuttur.

7. İPTALLER

Sigorta Sözleşmesi poliçenin bitiş tarihi´nde kendiliğinden sonlanır ve alınan 
tüm teminatlar durur. Sigorta Ettiren, Poliçesini, poliçe süresi içinde iptal 
etmek ister ise, bu hususu yazılı olarak MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş.’ye 
bildirmek durumundadır.

8. TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Hayat Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigorta Ettiren ’in doldurmuş 
olduğu başvuru formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması 
gerekmektedir.

Ödemelerde, Hayat Sigortası Genel Şartları dikkate alınır.

Notlar



4 5
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www.mapfre.com.tr/yasam


