Şirket Unvanı / Logo
Ürün Adı
Bu, bilgilendirme amacıyla hazırlanmış bir dokümandır.
Burada verilen bilgiler prim iadesi içeren risk primli sigorta ürünlerine ait bilinmesi gereken temel
hususları içermekte olup, sigortanıza dair detaylar poliçenizde ve eklerinde yer almaktadır.
1. Prim iadeli hayat sigortası nedir? Bu ürünle neleri güvence altına alabilirim?

Satın aldığınız bu sigorta, poliçe süresinin sonunda poliçenize ödediğiniz primleri varsa vergi mevzuatına göre
yapılacak kesinti düşüldükten sonra yaşam teminatı olarak size iade eden bir koruma ürünüdür. Süre sonunda
sigorta teminatınızı alabilmeniz için poliçede belirlediğiniz primlerin tamamını zamanında ödemiş olmanız
gerekir. Ayrıca vefat teminatının yanı sıra poliçe teminatlarına bağlı olarak poliçenize özel ek teminatlar da sunulabilir.

2. Vergi avantajım var mı?

Ödediğiniz primlerin tamamını vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Ancak vergi matrahınızdan düşebileceğiniz tutarların
üst sınırları vardır: Vergi matrahınızdan indireceğiniz tutar, asgari ücretin yıllık brüt tutarını ve ücretli çalışan
iseniz aylık gelirinizin %15’ini; yıllık beyanname vermekle mükellef iseniz beyan ettiğiniz gelirin %15’ini aşamaz.

!

3. Fikrimi değiştirip cayarsam ne olur?

Sigortacınızın cayma hakkını kullanabileceğinizi size bildirmesinden itibaren (onbeş gün)*, bilgilendirme
yapılmamışsa ilk priminizi ödemenizden itibaren (bir ay)* içinde sigorta sözleşmenizden cayabilirsiniz. Caymanız
halinde hiçbir kesinti yapılmadan, ceza veya vergi ödemeden ödediğiniz prim tutarının tamamını geri alırsınız.

4. Poliçe süresi sona ermeden önce sigortadan ayrılabilir miyim? Sigortadan erken ayrılmak
istersem yatırdığım primlerin ne kadarını iade alırım?

En az bir yıldır yürürlükte olan ve bir yıllık primi ödenmiş sigorta poliçenizi, erken ayrılma tutarı alarak
sonlandırabilirsiniz. Ancak bu durumda yaşam teminatı olarak size iade edilecek olan primlerin tamamını geri
alamazsınız. Sigortada geçirmiş olduğunuz süre göz önünde bulundurularak, poliçenizin özel şartlarında belirtilen
erken ayrılma kesintisi, varsa vergi mevzuatına göre yapılacak kesinti de düşüldükten sonra bulunacak tutar size
ödenir. Erken ayrılma kesintisi ödediğiniz primler üzerinden değil, sigorta tekniğine göre hesaplanan tutar, yani
ayrılmaya konu değer (matematik karşılık) üzerinden yapılır. Bu tutar, ödediğiniz toplam primlerden daha düşük
olacaktır. Aşağıda erken ayrılma durumunda size ödenecek, varsa vergi kesintisi öncesi, tutarlar ile ilgili bir örnek
bulunmaktadır. Poliçenizin ekinde, kendi poliçenize ait ayrılma tutarlarını görebilirsiniz.
1. Tablo: Yıllara Göre Sigortalıya Ödenecek Erken Ayrılma Tutarları Örnek Hesaplama Tablosu*
Sigortada
Geçirdiğiniz
Yıl

2. yıl

3. yıl

4. yıl

5. yıl

6. yıl

7. yıl

8. yıl

10. yıl 11. yıl

12. yıl

Ödediğiniz
Toplam Prim 1. 200 2. 400

3.600

4.800

6.000

7.200

8.400

9.600 10.800 12.000 13.200

14.400

Ayrılmaya
Konu Değer

3.200

4.400

5.000

6.000

7.500

8.000

9.000 11.000 12.000

14.400

1. yıl

1.000 2.000

9. yıl

Erken Ayrılma
%100
Kesinti Oranı

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

Erken Ayrılma
Tutarı

200

640

1.320

2.000

3.000

4.500

5.600

7.200

9.900 12.000

0

%0

%0
14.400

Primlerin vadesinde ödendiği varsayılmıştır. Aylık Prim Tutarı: 100$ karşılığı TL tutarı

*Şirket uygulamasına göre değiştirilebilir alanları gösterir.
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5. Primleri ödeyemezsem ne olur?

(Poliçeniz birinci yılında iken herhangi bir primi vadesinde, yani ödenmesi kararlaştırılan tarihte ödemezseniz,
sigortacınız size yazılı bir uyarı gönderir. Bu uyarı ile ödemediğiniz primi bir ay içerisinde ödemenizi hatırlatır.
Süre sonunda söz konusu primi ödemezseniz, poliçeniz iptal edilir ve size herhangi bir prim iadesi yapılmaz)*.
Birinci yıl dolduktan sonra ise primlerinizi ödememeniz halinde poliçeniz iptal edilmez. Sigortanız devam eder.
Prim ödemesinden muaf sigortaya dönüşür. Ancak bu durumda, yani primlerinizi ödemediğiniz sürece sigorta
kapsamındaki teminatlarınız önemli miktarda düşecektir.
Aşağıdaki tabloda, prim ödemeleri düzenli yapılan ve yapılmayan poliçe teminatlarına ilişkin örneklerde, varsa
vergi kesintisi öncesi teminat tutarları gösterilmektedir. Aşağıdaki tabloda, poliçenin prim ödemesinden muaf
sigortaya dönüştüğü yıl itibarıyla, vefat halinde ödenecek tazminat ile poliçe süresi sonunda yaşam teminatı
olarak yapılacak prim iadesi tutarları yer almaktadır. Örneğin, poliçe ikinci yılında prim ödemeden muaf sigortaya
dönüştüğünde vefat durumunda ödenecek tazminat tutarı 11.667 ABD Doları karşılığı Türk Lirası’dır; süre sonunda
(12.yılda) yaşam teminatı olarak ödenecek prim iadesi ise 330 ABD Doları karşılığı Türk Lirası olacaktır. Ancak, ikinci
yılında poliçenizi sonlandırırsanız, erken ayrılma tutarınız 30 ABD Doları karşılığı Türk Lirası olacaktır.
Tablodaki tutarlar poliçenize ilişkin rakamları yansıtmayacağından, sigorta şirketinizden kendi poliçenize göre
ödenecek tutarlara ilişkin bilgi isteyebilirsiniz.

2. Tablo: Teminat Ödemeleri Tablosu*
Düzenli Prim Ödenmesi Durumunda Geçerli Teminat Tutarları
Sigortada
Geçirdiğiniz Yıl

1. yıl

2. yıl

3. yıl

4. yıl

5. yıl

6. yıl

7. yıl

8. yıl

Ödediğiniz
Toplam Prim

1.200

2.400

3.600

4.800

6.000

7.200

8.400

9.600 10.800 12.000 13.200 14.400

Vefat
Teminatı

9. yıl 10. yıl 11. yıl 12. yıl

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Yaşam Teminatı Olarak Sigortalıya Süre Sonunda İade Edilecek Tutar 14.400

Düzenli Prim Ödenmemesi Durumunda Geçerli Teminat Tutarları
Vefat
Teminatı

70.000 11.667 17.500 23.333 29.167 35.000 40.833 46.667 52.500 58.333 64.167 70.000

Yaşam Teminatı
Olarak Sigortalıya
Süre Sonunda
İade Edilecek Tutar

-

330

750

1.340

2.140

3.150

4.430

5.880

7.580 9.540 11.760 14.400

Erken Ayrılmanız
Halinde Ödenecek
Tutar

0

30

100

400

700

1.300

2.300

3.300

4.700 7.200

9.500 12.500

Aylık Prim Tutarı: 100$ karşılığı TL tutarı

Poliçeniz prim ödemesiz sigorta haline geldikten sonra prim borcunuzu ödeyerek poliçenizi tekrar eski haklarına
kavuşturabilirsiniz. Ancak, primlerinizi yeniden ödemeye başlamanız için geçecek süreye ilişkin poliçenizde bazı
sınırlamalar olabilir. Poliçenizi prim ödemeden ne kadar süre devam ettirebileceğinizi sigorta şirketinize
sorabilirsiniz.

*Şirket uygulamasına göre değiştirilebilir alanları gösterir.
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6. Prim ödemelerime ara verme hakkım var mı?

Poliçenizin primlerini ödeyememeniz durumunda, 2 no’lu tabloda gösterildiği üzere, teminatlarınız düşer. Ancak,
poliçenizde belirtilmiş olması kaydıyla, teminat tutarlarınızda herhangi bir düşme olmadan, prim ödemelerinize
belirli bir süre ara vermeniz mümkün olabilir. Sigorta şirketinize başvurarak varsa sağlanan kolaylıklar ve buna
ilişkin şartlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

7. Poliçemde belirlemiş olduğum prim ve/veya teminat tutarlarını sigorta süresi içinde
değiştirebilir miyim?

Poliçenizde, prim ve/veya teminat tutarını değiştirme hakkınız tanınmışsa sigortacınıza başvurarak değişiklik
hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak poliçenizde teminat ve prim tutarlarınız sabit olarak belirlenmiş ise
değişiklik yapmanız mümkün değildir.

8. Sigortalı olarak nelere dikkat etmeliyim? Öncelikli yükümlülüklerim nelerdir?

Prim ödemelerinizi düzenli yapmalısınız; iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır. Sigorta teklifinde yer alan
sorulara eksiksiz ve doğru cevap vermeniz önemlidir.

Okudum, anladım.

Adı Soyadı:

İmzası:

Tarih:

