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GÖKNAR YILLIK YAŞAM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 

 
 
Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta bedeli aşağıda açıklanan şartlar dahilinde her yıl sigortalı tarafından 
belirlenir.  
 
Ölüm halinde hak sahipleri,  poliçede yazılı kişi/kişiler veya menfaattar tayin edilmemiş ise kanuni 
varislerdir.  
 
Bu sigortaya giriş yaşı 18-65 arası olup, sigorta sözleşmesi en fazla 70 yaşına kadar yenilenebilir.  
 
Sigorta primleri yenileme garantisiz ve yenileme garantili poliçeler için, yenileme garanti sürelerine 
göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.  
 
Yenileme garantisi, Sigortalı’nın 56 yaşından önce sigortaya ilk giriş yaptığı, durumlarda, Risk Kabul 
Birimi tarafından yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre, en fazla 66 yaşına kadar 
verilir. Sigortacı’nın değerlendirme sonucuna göre, poliçeyi reddetme veya ek şart uygulamam hakkı 
saklıdır. 
 
Tarife primleri ve teminatları TL veya dövize endeksli olarak belirlenir. Dövize endeksli sözleşmelerin 
primleri, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden belirtilen döviz karşılığı TL 
olarak tahsil edilir. 
 
Yenileme garantisi maksimum 66 yaşına kadar verilir.  
 
Yenileme garantili seçeneklerden biri seçildiği takdirde teminat türleri ve tutarları yıllık TÜFE artış 
oranından daha fazla arttırılmamak şartıyla Sigorta Ettiren poliçesini yenileyip yenilememekte 
serbesttir. Yenileme garanti süresi içinde teminatlar arttırıldığı takdirde Risk Kabul Departmanı 
tarafından yeniden risk değerlendirmesi yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda Sigortacı 
tarafından ek tetkik istenebilir.  Teminat arttırımı nedeni ile istenen ek tetkik giderleri Sigortalı 
tarafından ödenecektir.  
 
Yenileme garanti süresi içinde teminatlar TÜFE’yi aşmayan oranda arttırıldığı, değiştirilmediği ya da 
azaltıldığı takdirde Sigortacı yenileme talebini risk değerlendirmesi yapmaksızın yerine getirmek 
zorundadır.  
 
Sigortacı yıllık TÜFE artış oranından daha fazla teminat artış talebinde bulunduğu takdirde, Sigortacı 
teminat artış talebini Risk Kabul Kriterleri doğrultusunda kabul edip etmeme hakkına sahiptir.  
 
Rizikonun gerçekleşmesi, primin herhangi bir taksidinin vadesinden itibaren 30 gün içinde ödenmemesi 
veya Sigortacı’nın yenileme tarihinden itibaren 30 gün içinde yenileme ile ilgili talebini Sigortacı’ya 
yazılı olarak bildirmemesi halinde yenileme garantisi herhalükarda sona erer.  
 
Bu sigortanın tenzil ve iştira bedeli yoktur. 
 
Poliçe üzerinde belirtilen teminatlar ve limitler doğrultusunda tazminat ödemesi yapılacak olup, (poliçe 
üzerinde belirtilen teminatlara ilişkin tedavi giderleri de dahil olmak üzere) poliçe üzerinde 
belirtilmeyen teminatlara ilişkin herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. 
 
Terör veya adlî bir olay olmasından bağımsız olarak ve/veya gerçekleşen olaya pasif olarak maruz 
kalmak da dahil olarak her türlü vurulma  kapsam dışıdır. 
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Sigortacı’nın teminatı kapsamında yer alan olayların gerçekleşmesi durumunda ödenecek olan sigorta 
bedeli sözleşme şartları çerçevesinde ilgili kişilere ödenir.  
 
Sigorta tazminat ödenmesi talebi, sigorta kapsamındaki olayın vuku bulmasının hemen akabinde talep 
sahibi tarafından Sigortacı’ya yapılacaktır.  
 
Ödeme talepleri, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren ilgili genel şartlar kapsamında bildirilir.  
 
Herhangi bir Sigorta tazminatının muaccel olması halinde, Sigortacı’nın tazminat ödemesi için gerekli 
olan aşağıda anılan tüm belgelerle birlikte ödenmesi talebini aldığı tarihten itibaren genel şartlar 
çerçevesinde ödenir: 
 
Bu sözleşme kapsamında tazminat ödenmesini gerektiren bir olay gerçekleştiği takdirde her durumda 
aşağıdaki belgeler temin edilmelidir. 
 

§ Sigortalı ya da yakınları tarafından eksiksiz biçimde doldurulup imzalanmış talep formu 
§ Sigortacı’nın, ödeme talebinin geçerliliğini belirleyebilmesi için gerekli belgeler (örn. ilave tıbbi 

belgeler) 
 
Ayrıca bu belgelere ek olarak gerçekleşen teminat konusu riskin içeriğine bağlı olarak aşağıdaki 
belgeler de talep edilecektir. 

 
§ Poliçe aslı (kaybı halinde sigortalı veya hak sahiplerinden alınan yazılı beyan yeterlidir), 
§ Nüfus İdaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
§ Vefat sebebini gösteren doktor raporu veya gömme izin kağıdı veya MERNİS ölüm tutanağı, 
§ Gaiplik halinde, mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, 
§ Lehdar tayin edilmediği durumlarda, veraset ilamı 

 
Sigortacı gerek gördüğü takdirde kanuni varislerinden başka evraklar da talep edebilir.  
 
Kaza sonucu vefat durumunda aşağıdaki belgeler de gerekmektedir.  

§ Ölüm sebebi ölüm raporu ve kazanın ispatına yarayacak rapor (olay yeri tespit tutanağı, ölü 
muayene ve otopsi raporu, Cumhuriyet Savcılığı Raporu, mahkeme raporu gibi) 

§ Kaza zaptı aslı ve onaylı sureti. 
 

İş bu poliçe, sigortalının sigorta süresi dışında meydana gelecek kaza ve hastalıklar kapsam dışıdır. 
 
 


