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1. SİGORTANIN KONUSU
Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı olasılığına karşı sigortalanması
düşünülen kişinin menfaattarları için finansal güvence sağlamak amacıyla
hazırlanmış bir hayat sigortası ürünüdür. Bu ürünün özelliği, sözleşmenin ilgili
süre sonuna kadar geçerlilik şartlarını sağlaması halinde sözleşme süresince
ödenen primlerin sözleşme sonunda sigortalıya iade edilmesidir.
2. TEMİNATLAR
• Vefat Teminatı
Hayat Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Sigorta
Poliçesinde ve Sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlar içinde sigortalının
vefat etmesi durumunda Sigorta Bedeli Poliçede belirtilen lehdar(lar)a, lehdar
belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir.
• Hayatta Kalma Teminatı
Poliçenin Bitiş Tarihi itibariyle poliçenin Vefat Teminatı kapsamında bir
tazminat ödemesi yapılmamış olması, poliçenin feshedilmemiş olması ve tüm
prim borcunun ödenmiş olması koşulu ile, poliçe kapsamında ödenen toplam
prim tutarı Sigorta ettirene ödenir.
3. SİGORTA SÜRESİ VE SİGORTAYA KABUL
Asgari 12 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

8. TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Bu sigortaya 18 - 58 yaşları arasında girilebilir. Sigortalının yaşı ile sigorta
süresi toplamı 70’i geçemez.

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

5. VADE SEÇENEKLERİ
Sigorta primi, sözleşmede yazılı vadelerde sözleşme süresi boyunca aylık, 3
aylık, 6 aylık veya yıllık taksitler halinde de ödenebilir.
6. GENEL LİMİTLER

Ödemelerde, Hayat Sigortası Genel Şartları dikkate alınır.
Sigortalının poliçe süresi içinde vefatı halinde, başlangıçta belirlenmiş olan
tazminat, poliçede yazılı lehdara, yoksa sigortalının kanuni varislerine ödenir.
Sigortalının poliçe süresi bitiminde Hayatta olması halinde, poliçe kapsamında
ödenen toplam prim tutarı Sigorta ettirene ödenir.

İştira: İşbu poliçenin iştira kullanılabilmesi için; Sözleşme süresinden bir tam
yıl geçmesi ve tam bir yıllık primin ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrılma
halinde poliçe yılına göre yapılacak iştira kesintileri aşağıda belirtilmiştir.
Poliçe yılı

Kesinti Oranı

Poliçe yılı

Kesinti Oranı
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İştira yoktur
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80%
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20%

5

70%
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10%

6

60%

12+

0%

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 Ettiren, Poliçesini, poliçe süresi içinde iptal etmek ister ise, bu hususu
yazılı olarak MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş.’ye bildirmek durumundadır.
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Notlar
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