
En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta 
sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat 
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine 
ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek 
amacıyla, 28/10/2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye 
İlişkin Yönetmeliğe ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
giren Türk Ticaret Kanunu’na istinaden hazırlanmıştır. 
        
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER    
     
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin 
bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.   
    
2. Teminatı veren sigortacının;    
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B. SİGORTANIN KONUSU VE TEMİNATLAR  
Bu sigorta, kaza sonucu oluşacak tam ve daimi
maluliyet ve yaşam kaybı durumlarını Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat
altına alan bir sigortadır. Kaza tabirinden maksat,
ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi
dışında ölmesi veya bedenen bir arızaya maruz
kalmasıdır.
1. Kaza Sonucu Vefat Teminatı: İşbu teminatın
konusu, Sigortacı tarafından, poliçe başlangıç
tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici
ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir
kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine
karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı teminat tutarı
kadar teminat verilmesidir.
2. Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Ek
Teminatı: İşbu ek teminatın konusu, sigorta
süresi içinde ani, harici ve sigortalının iradesi
dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının
derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde

sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı Ferdi
Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe
üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadar teminat
verilmesidir.
İşbu ek teminat için olay tarihi, yukarıda tanımlanan
maluliyete yol açan kaza tarihidir. Kaza sonucu tam ve
daimi maluliyet ek teminatı, tıbbi tedavinin sona
ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini
takiben, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer
alan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet
hallerinde ödenir.

C. VERGİ UYGULAMASI
Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas
matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza
danışınız.

D. GENEL BİLGİLER
1. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller
üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir
sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden
bağımsızdır.
2. Sözleşme kurulmadan önce, sigortalının kendisi ile
ilgili sorulara ve onaylara doğru cevap vermesi
gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının
sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle
sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle
sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya
yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde,
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik
alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
3. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan
ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde
ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun
gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu
başlamaz.
4. Poliçe iptali talep edildiğinde; poliçe başlangıcından
itibaren 30 gün içinde yapılan iptal taleplerinde, 
primin tamamı, bu süreden sonra gelen iptal 
taleplerinde gün esasına göre prim iadesi yapılır.
5. Sigortaya giriş yaşı 18-60 yaş olup, 65 yaşına
kadar yenilenmeye devam eder.

6. Poliçeniz, Sigortacının yenileme hakkı saklı kalmak
kaydıyla, tercihinize göre poliçe bitiş tarihinde
sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde
yenilenecektir. Yenilemelerde maluliyet teminatı
ödenmemiş ise yenileme yapılabilecektir.
7. Poliçede belirtilen risklerden herhangi birinin
gerçekleşmesi halinde poliçe sonlandırılır.
8. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
9. İşbu sigortanın tenzil, iştira değerleri ve
matematik karşılığı yoktur.
10. Sözleşmeniz kâr payına konu teşkil etmemektedir.
11. Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu
sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve
sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı
tutulmamasından doğacak zararlardan 
sorumludurlar. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
31/A ve 31/B maddeleri hükmü saklıdır.
12. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili
belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının
sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin,
sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi'nden (SBGM), Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık kurum ve
kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine
ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların
SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza
göstermiş sayılır.
Sigorta Kapsamı Dışındaki Durumlar:
* Kaza sonucu tedavi masrafları ve gündelik tazminat
giderlerinin ödenmesi Sigorta kapsamı dışındadır.
* Her çeşit hastalıklar ve bunların sonuçları
* Sigortalının tehlikeli sayılan bir mesleği icra etmekte
olduğu sırada gerçekleşen kazalar bu sigortanın
kapsamı dışındadır. Aşağıdaki meslekler tehlikeli
meslekler kapsamındadır. (Maden, Taş ve Mermer 
Ocaklarında, Yüksek Gerilim Hatlarında, Yüksek 
Yapılarda, Patlayıcı ve Patlayıcı İmalatında Çalışanlar, 
İtfaiyeci, Korucu, Kurye, Yıkıcılar, Açık Deniz Balıkçılığı)
* Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde

vukua gelmediği takdirde, sühunetin, donma, güneş
çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
* Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun,
intiharın veya intihara teşebbüsün,
* Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir
kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde
kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
* Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir
kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde
sigortadan hariçtir.
* Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap
ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her
türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani
arızalar,
* Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal,
isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
* Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk
hareketlerine kavgalara iştirak,
* Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
* Sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye
maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma
veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün
zararlar,
* Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal
silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü
saldırı ve sabotaj,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,

FK.OPR.49/12.01.2021/1

Bereket Sigorta A.Ş.
Bereket Sigorta A.Ş. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir. 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8  34768 Ümraniye - İstanbul  Ticaret Sicil No: 22172-8
Tel 0216 633 71 00  Faks 0212 381 79 00  E-Posta info@bereket.com.tr  MERSİS: 0467005844200011

Ferdi Kaza Sigortası 
Bilgilendirme Formu

www.bereket.com.tr

1

444 27 58



En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta 
sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat 
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine 
ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek 
amacıyla, 28/10/2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye 
İlişkin Yönetmeliğe ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
giren Türk Ticaret Kanunu’na istinaden hazırlanmıştır. 
        
A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER    
     
1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin 
bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.   
    
2. Teminatı veren sigortacının;    
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B. SİGORTANIN KONUSU VE TEMİNATLAR  
Bu sigorta, kaza sonucu oluşacak tam ve daimi
maluliyet ve yaşam kaybı durumlarını Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat
altına alan bir sigortadır. Kaza tabirinden maksat,
ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi
dışında ölmesi veya bedenen bir arızaya maruz
kalmasıdır.
1. Kaza Sonucu Vefat Teminatı: İşbu teminatın
konusu, Sigortacı tarafından, poliçe başlangıç
tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici
ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir
kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine
karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı teminat tutarı
kadar teminat verilmesidir.
2. Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Ek
Teminatı: İşbu ek teminatın konusu, sigorta
süresi içinde ani, harici ve sigortalının iradesi
dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının
derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde

sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı Ferdi
Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe
üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadar teminat
verilmesidir.
İşbu ek teminat için olay tarihi, yukarıda tanımlanan
maluliyete yol açan kaza tarihidir. Kaza sonucu tam ve
daimi maluliyet ek teminatı, tıbbi tedavinin sona
ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini
takiben, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer
alan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet
hallerinde ödenir.

C. VERGİ UYGULAMASI
Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas
matrahtan düşülebilir. Bu konuda sigortacınıza
danışınız.

D. GENEL BİLGİLER
1. Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller
üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir
sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden
bağımsızdır.
2. Sözleşme kurulmadan önce, sigortalının kendisi ile
ilgili sorulara ve onaylara doğru cevap vermesi
gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının
sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle
sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle
sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya
yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde,
tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik
alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
3. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan
ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde
ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun
gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu
başlamaz.
4. Poliçe iptali talep edildiğinde; poliçe başlangıcından
itibaren 30 gün içinde yapılan iptal taleplerinde, 
primin tamamı, bu süreden sonra gelen iptal 
taleplerinde gün esasına göre prim iadesi yapılır.
5. Sigortaya giriş yaşı 18-60 yaş olup, 65 yaşına
kadar yenilenmeye devam eder.

6. Poliçeniz, Sigortacının yenileme hakkı saklı kalmak
kaydıyla, tercihinize göre poliçe bitiş tarihinde
sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde
yenilenecektir. Yenilemelerde maluliyet teminatı
ödenmemiş ise yenileme yapılabilecektir.
7. Poliçede belirtilen risklerden herhangi birinin
gerçekleşmesi halinde poliçe sonlandırılır.
8. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.
9. İşbu sigortanın tenzil, iştira değerleri ve
matematik karşılığı yoktur.
10. Sözleşmeniz kâr payına konu teşkil etmemektedir.
11. Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu
sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve
sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı
tutulmamasından doğacak zararlardan 
sorumludurlar. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
31/A ve 31/B maddeleri hükmü saklıdır.
12. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili
belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi
yapılabilmesi ve tazminat başvurularının
sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin,
sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi'nden (SBGM), Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık kurum ve
kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine
ve şirket nezdindeki bahse konu bilgi ve kayıtların
SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta
yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza
göstermiş sayılır.
Sigorta Kapsamı Dışındaki Durumlar:
* Kaza sonucu tedavi masrafları ve gündelik tazminat
giderlerinin ödenmesi Sigorta kapsamı dışındadır.
* Her çeşit hastalıklar ve bunların sonuçları
* Sigortalının tehlikeli sayılan bir mesleği icra etmekte
olduğu sırada gerçekleşen kazalar bu sigortanın
kapsamı dışındadır. Aşağıdaki meslekler tehlikeli
meslekler kapsamındadır. (Maden, Taş ve Mermer 
Ocaklarında, Yüksek Gerilim Hatlarında, Yüksek 
Yapılarda, Patlayıcı ve Patlayıcı İmalatında Çalışanlar, 
İtfaiyeci, Korucu, Kurye, Yıkıcılar, Açık Deniz Balıkçılığı)
* Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde

vukua gelmediği takdirde, sühunetin, donma, güneş
çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
* Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun,
intiharın veya intihara teşebbüsün,
* Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir
kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde
kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
* Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir
kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde
sigortadan hariçtir.
* Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap
ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her
türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani
arızalar,
* Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal,
isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
* Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk
hareketlerine kavgalara iştirak,
* Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
* Sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye
maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma
veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün
zararlar,
* Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal
silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü
saldırı ve sabotaj,
* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
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* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu
eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.
* Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve
bunlara binmek,
* Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları,
yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek
dağlarda avcılık,
* Dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan 
dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum 
sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit 
oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, 
güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır 
ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor
hareketleri,
* Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet
yarışları,
* Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
* Sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması.
E. ÖDEMENİN YAPILMASI
Hak sahipleri poliçeden doğan haklarını talep
edebilmek için rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri 
tarihten itibaren gecikmeksizin, durumu yazılı olarak 
sigortacıya bildirmek ve tazminat başvurusu için 
gerekli belgeleri sigorta şirketine iletmek
mecburiyetindedirler.
Ödemenin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin
asıllarının veya yetkili kurum tarafından tasdikli
nüshalarının gönderilmesi gereklidir.

Vefat Halinde İstenecek Belgeler:
* Poliçe aslı
* Veraset ilamı
* Mernis ölüm tutanağı
* Gömme izin kâğıdı
* Nüfus idaresi tarafından verilecek vukuatlı aile
nüfus kayıt örneği
* Gerekli durumlarda Resmi kaza tespit tutanağı
aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası
* Gerekli durumlarda ölüm nedenini açıklayan
doktor raporu
* Olaya göre istenebilecek diğer belgeler
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Halinde
İstenecek Belgeler:
* Resmi kaza tespit tutanağı
* Kaza tarihini ve oluş şeklini anlatan ayrıntılı
yazılı beyan,
* Tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet
oranını gösterir rapor
* Gerekli durumlarda olaya göre istenebilecek diğer
belgeler.
H. ŞİKÂYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler
için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda
bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine
ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri
cevaplandırmak zorundadır.
Sigorta Tahkim Komisyonuna Üyelik: Sigortacı,
Tahkim komisyonuna üye değildir.
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Bereket Sigorta A.Ş.
Bereket Sigorta A.Ş. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakidir. 
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Ferdi Kaza Sigortası 
Bilgilendirme Formu
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Sigorta Ettiren Adı Soyadı - İmzaSigortalı Adı Soyadı - İmza

www.bereket.com.tr
444 27 58


