
ÖZEL ŞARTLAR

YILLIK HAYAT SİGORTALARI
ÖZEL ŞARTLARI





1

YILLIK HAYAT SİGORTALARI
ÖZEL ŞARTLARI

1. SİGORTANIN  KONUSU

Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede 
yazılı olan vefat tazminatı lehdar/lehdarlara, lehdar/lehdarlar belirtilmemiş ise 
sigortalının kanuni varis/varislerine ödenir. 

2. TEMİNATLAR 

Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları dahilinde vefat riski teminat 
altına alınır.
Bu tarifede, primi poliçedeki para birimine göre ayrıca alınmak suretiyle 
sigorta ettirenin talebi üzerine aşağıdaki belirtilen teminatlar ek teminat olarak 
verilebilir.

 • Kaza Sonucu Vefat Teminat

Sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sigortalının derhal veya 
kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, 
poliçede belirtilmiş sigorta bedeli yine poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa 
kanuni hak sahiplerine MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş. tarafından ödenir.

 • Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Eğer bir sigortalı aşağıda belirtilen bir toplu taşıma aracında seyahat esnasında 
kaza sonucu bedenen yaralanırsa ve bu yaralanmanın sonucu derhal veya 
kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında hayatını kaybederse, Sigortacı, 
aşağıda belirtilen hükümlere tabi olarak, Sigortalının poliçede belirtilen ölüm 
tazminatına ek lehdar(lar)a ödeyecektir.

Sigortalının ticari uçak, ticari otobüs, ticari taksi (kiralık arabalar hariçtir),  tren, 
dolmuş, feribot ve yolcu gemisi olmak üzere ücret karşılığı yolcu taşıma ruhsatı 
bulunan umuma açık ulaştırma araçlarının birinde sürücü veya mürettebat 
olarak değil, ücretli yolcu sıfatıyla seyahat ediyor olması gerekmektedir. Şirketin 
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personel servis araçlarında meydana gelen ölümler kazaen ölüm sayılır, ancak 
Kazaen Ölüm-Toplu Taşımacılık Sigortası kapsamına girmez. Toplu taşıt aracı 
tanımına, ticari uçak, otobüs, taksi, tren, gemi ve minibüs/dolmuş girer. Ticari 
bir uçak tanım olarak, ticari bir havayolu tarafından düzenli, tarifeli, veya 
tarifesiz, özel ve charter uçan ve profesyonel bir pilot tarafından usulüne uygun 
olarak tesis edilmiş ve işletmeye açık havalimanları arasında uçurulan ruhsatlı 
bir yolcu uçağıdır.

 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası poliçesi ile bu teminatın alınması durumunda, MAPFRE 
YAŞAM SİGORTA A.Ş. sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, 
sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette 
malul olması durumunda tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i 
surette tespit edilmesini takiben, poliçede belirtilen daimi maluliyet teminat 
tutarını, Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlarla sigortalıya öder.

 • Tedavi Masrafları Teminat

Ferdi Kaza Sigortası poliçesi ile bu teminatın alınması durumunda, MAPFRE 
YAŞAM SİGORTA A.Ş. sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, 
kaza gününden itibaren bir sene zarfında sigortalının ödediği doktor ücreti ile 
ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri 
hariç) yine poliçede bu teminat için belirtilen tutarlara kadar öder. 

 • Gündelik Tazminat

Ferdi Kaza Sigortası poliçesi ile bu teminatın alınması durumunda, MAPFRE 
YAŞAM SİGORTA A.Ş, sigortalının poliçe süresi içinde meydana gelen bir 
kaza neticesinde çalışamayacak duruma düşmesi durumunda, poliçede 
yazılı gündelik tazminat tutarı kendisine öder. Sigortalı, kısmen çalışabilecek 
durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği 
takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. 

Bu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek 
duruma geldiği güne kadar ödenir, ancak bu müddet 200 günü geçemez.
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• Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir hastalık sonucunda daimi 
olarak malul kalması halinde, sigorta poliçesinde belirtilen hastalık sonucu  
daimi maluliyet tazminat tutarını, belirtilen oranlarla sigortalıya öder.

 • Yaşam Destek Teminatı

Poliçe sahibinin aşağıda belirtilen yaşam destek teminatı hastalıklarından 
birine yakalanması halinde kendisine poliçede belirtilen şartlar altında önceden 
belirlenmiş bir tazminat ödenir.

  - Miyokard Enfarktüs

Miyokard enfarktüsün tanımı kalp kaslarından bir kısmının, o bölgeye yeterli 
kan gitmemesi sonucu ölümüdür.
Teşhis kesin olmalı ve aşağıdaki faktörlerin tamamına dayanmalıdır.

 a-) Enfarktüs geçiren kişinin geçmişte zaman zaman tipik göğüs ağrıları  
   çekmiş olması

 b-) Yeni oluşan elektrokardiyogram değişiklikleri

 c-) Kardiak enzimlerde yükselme
 
  - Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan By-Pass Ameliyatı

Koroner damar hastalığı stenozu (daralması) veya tıkanması sebebi ile  
2 veya daha fazla kalp damarının açılması için gereken açık göğüs ameliyatının 
(By-Pass) yapılmış olması. Ameliyatın gerekli olduğu koroner anjiyografi ile 
kanıtlanmalıdır. Bu teminata damarların tamir ve açılması sebebi dışında 
yapılan operasyon ve ameliyat teknikleri gerektirmeyen anjiyoplasti ve lazer 
ışınları ile tıkanıklığı gidermek için yapılan müdahaleler ve/veya damar-dışı 
prosedür dahil değildir.
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  - Hastalık Sonucu Oluşan İnme

Aynı zamanda serebrovasküler kaza olarak da adlandırılır.
24 saatten daha fazla süren nörolojik sekele sebebiyeti veren herhangi bir 
serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, kafa dışındaki bir kaynaktan 
oluşmalı ve beyin dokusunun enfarktüsüne, kanamaya veya embolizmaya 
sebebiyet vermelidir. Nörolojik hasar daimi olmalıdır. Tazminat talebinde 
nörolojik sekelin ilk ortaya çıktığı tarihten sonraki üç ay sonunda nörolojik 
hasarın daimi olduğuna dair ispat dökümanı ibraz edilmelidir.

  - Kanser

Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir şekilde büyüyüp doku içine ve 
diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir tümörün varlığı ile 
tanımlanır. Kanser terimi kronik lenfatik kan kanseri hariç olmak üzere kan 
kanseri de kapsar. Aşağıdaki kanser türleri teminata dahil değildir.

 a-) İnsan bağışıklık sistemi yetersizliği virüslerinin (HIV) mevcudiyeti  
   halinde ortaya çıkan tümörler HIV bağlantılı tümörler (kaposi sarkomu)  
   ve hastalıklar

 b-) Habis melanoma dışındaki tüm deri kanserleri

 c-) Hücre içerisinde kalıp, yayılma özelliği bulunmayan kanserler (in situ  
   kanserler)

 d-) Çok erken döneme özgü habaset değişiklikleri gösteren tümörler 

 e-) Hodgkin hastalığının birinci evresi

 f-) Kronik lenfatik kan kanseri

 g-) Papiller türdeki mesane kanseri
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  - Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliğinin son safhasına erişildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon 
yeteneğini iyileştirilemeyecek derecede tamamen kaybetmesi sonucu böbrek 
diyalizi ve böbrek nakli gereken durumlardır.

Yaşam destek teminatı geleneksel hayat sigortacılığından farklı olarak, her 
insanın yaşamı boyunca sağlığını ciddi olarak tehdit edebilecek kalp krizi, felç, 
by-pass ameliyatı, böbrek yetmezliği ve kanser hastalıklarına maruz kalanlara 
sigorta güvencesi verir.

Yaşam destek teminatı meblağı Hayat Sigorta poliçesindeki vefat teminatı 
meblağının yarısı kadardır.

Teminatın başlama tarihi ana poliçenin başlangıç tarihinden, şayet teminat 
zeylname ile verilmiş ise zeylnamenin başlangıç tarihinden 90 gün sonradır. 
İşbu sigortanın yenilenmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat 
başlar.

MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş. iş bu teminatın genel ve özel şartları ve Hayat 
Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının teminat başlangıç tarihinden 
sonraki bir tarihte yukarıda belirtilen hastalıklardan birine hayatında ilk kez 
yakalandığına dair ispat belgesi sunduğunda tazminatı öder. Teminat tutarı 
koroner damar hastalığı sonucu yapılan by-pass ameliyatının tarihinden 
sonraki 30 günün bitiminde, hastalık sonucu oluşan inme de daimi nörolojik 
hasarın ispat dokümanının ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde, teminat 
altına alınan diğer hastalıkların ise teşhis tarihinden  itibaren geçen 30 günün 
bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Şayet bu 30 günlük süre içerisinde 
sigortalı vefat ederse Yaşam Destek tazminatı ödenmez. Sadece ana poliçedeki 
vefat tazminatı ödenir. Vefat söz konusu 30 günlük süreden sonra gerçekleşirse 
Yaşam Destek tazminatı ve ana poliçedeki vefat tazminatı ayrı ayrı ödenir. 

Yaşam Destek tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer. Ana 
poliçenin teminatı herhangi bir nedenle ortadan kalktığı takdirde Yaşam Destek 
teminatı da sona erer.  
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Aşağıdaki durumlar yaşam destek teminatı kapsamı dışındadır:

Hayat Sigortaları Genel Şartlarındaki istisnalardan başka;

 • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında kullanılan ilaç ve uyuşturucu  
  maddeler sebebi ile ortaya çıkan,

 • İntihara teşebbüs veya hayatı sigortalı bulunan kişinin kasıtlı olarak kendi  
  kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan,

 • AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV virüsü enfeksiyonları sonucu  
  ortaya çıkan,

 • Ana poliçenin başlangıç tarihinden ve / veya teminat zeylname ile verilmiş  
  ise zeylname başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan,

Yaşam destek hastalıkları ve ameliyatları teminat kapsamı dışındadır.

3. SİGORTA SÜRESİ VE SİGORTAYA KABUL

Bu sigorta bir yıl müddet için akdolunur. 

Sigortacı, istediği taktirde, başvuru formundaki sağlık durumu beyanı dışında 
ek sağlık raporları da talep etme hakkına sahiptir. Bunun dışında, Riziko Kabul 
Yönetmeliği’ndeki limitleri aşan durumlar için de sağlık raporu talep edilir.

4. BAŞVURULAR   
 
Bu sigortaya 18 - 65 yaşları arasında girilebilir.

5. VADE SEÇENEKLERİ

Yıllık Hayat Sigorta Poliçesi için peşin ve taksitli ödeme planı mevcuttur. 
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6. GENEL LİMİTLER 

Kaza Sigortası Genel Şartlarının hükümlerinin dışında aşağıdaki hususlar 
poliçenin detayını oluşturmaktadır.

 • Kazaen Maluliyet ve/veya Tedavi Masrafları Teminatı’nı alınabilmesi için,  
  Kaza Sonucu Vefat teminatının alınmış olması gerekir.

 • Tedavi Masrafları Teminatı Kaza Sonucu Vefat Teminatı’nın %10’unu  
  geçemez.  

 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı, Kaza Sonucu Vefat Teminatı’ndan az,  
   2 katından da çok olamaz. 

 • Gündelik Tazminat tutarı Kaza Sonucu Vefat Teminatı’nın ‰ 0,25’ini (binde  
  sıfır nokta 25’ini) geçemez. 

 • Kazaen Vefat Teminatı tutarı, Vefat Teminatı tutarının 2 katından fazla  
  olamaz.

 • Sigortalının çalışmasını engelleyici mevcut bir hastalığının ve devam  
  etmekte olan sürekli ve geçici bir maluliyetinin olmaması gerekmektedir.

7. İPTALLER

Sigorta sözleşmesi bir yıl için geçerlidir ve poliçenin bitiş tarihinde 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.  
Bu durumda MAPFRE YAŞAM SİGORTA A.Ş., poliçe başlangıç tarihinden poliçe 
iptal tarihine kadar geçen süreyi dikkate alarak, gün esaslı prim iptali yapar. 
Kalan tutar Sigorta Ettiren’e iade edilir.
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8. TAZMİNAT ÖDEMELERİ

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

Ek Kaza Sigortası bünyesinde değerlendirilen teminatlar, Sigortalılara ait riskin 
gerçekleşmesi durumunda ayrı ayrı olarak ödenir. 

Ödemelerde, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel 
Şartları dikkate alınır.
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www.mapfre.com.tr/yasam


