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Lehtarlar

Adı Soyadı/Ticari Unvanı

Doğum Tarihi

TC Kimlik No

%Payı

Kanuni Varisler (
Miras
hisseleri
nispetinde )
Daini Mürtehin:

1-7-5926129 HEMENAL FİNANSMAN A.Ş.

İşbu sigorta katılım sertifikasında belirtilen sigorta teminatları ve özel şartlarına ait detaylı bilgileri içeren
bilgilendirme formuna www.cignafinans.com.tr web sitesinden erişilebilir.
SİGORTANIN TEMİNATLARI:
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (sigortacı) tarafından tanzim edilen işbu grup hayat sigorta katılım
sertifikasının/başvuru formunun birinci sayfasında belirtilmiş olması kaydıyla aşağıdaki teminatlar sigorta
kapsamına dahildir.
Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat
tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının daini mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan
bakiye varsa sigortalının lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir.
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında
tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde
tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından katılım sertifikasında belirlenen daimi
maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde sigortalının daini
mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalıya ödenir. Bir kaza, vefat
ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan
sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği
takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.
Çalışma Durumuna Bağlı Değişken Teminat: Çalışma durumuna bağlı değişken teminat seçeneği için, sigortalının
istihdam durumuna bağlı olarak sigortacı, aşağıdaki risklerden sadece birinin gerçekleşmesi halinde (riskin
gerçekleştiği andaki çalışma durumuna bakılarak) tazminat bedeli hakkı tanıyacaktır. Sigortalı sigorta süresince
çalışma durumuna bağlı değişken teminat kapsamında aşağıda açıklaması yapılan teminatlardan sadece birinden
yararlanabilir. Bu teminat kapsamında ortaya çıkacak tazminat sigortalının daini mürtehine olan borçları nispetinde
daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalıya ödenir.
Çalışma Durumu Tanımları
Bordrolu Çalışan; maaş almak ve ilgili sosyal güvenlik sigorta primini ödemek suretiyle, belirsiz süreli, istihdam
sözleşmesi altında haftada en az 16 saat çalışan kişidir.
Serbest Meslek Sahibi; ilgili sosyal güvenlik sigorta primini ödemek ve gelir vergisi mükellefi olmak suretiyle profesyonel
bir mesleki faaliyette kar amaçlı olarak haftada en az 16 saat çalışan kişidir.
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Diğer; herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayan ve bir işte çalışmayan kişidir.
Bekleme Süresi: İşsizlik, hastalık sonucu geçici iş göremezlik ve hastalık sonucu gündelik hastane tazminat
teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken süre bu
grup yıllık hayat sigortası ürününde 90 gündür. Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatlarında bu süre
aranmaz.
Tazminata Hak Kazanma Süresi: Riskin gerçekleşmesinden itibaren tazminata hak kazanılmaya başlanması için
30 gün geçmesi gerekmektedir. Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatları ile Kaza veya Hastalık Sonucu
Gündelik Hastane Tazminat teminatının kullanımında bu süre aranmaz. İşsizlik teminatı için ilk tazminat ödemesi,
işsiz kalma tarihinden 60 gün sonra yapılır.
İşsizlik Teminatı: Bu teminat sadece, aynı işverenle aynı işyerinde ve kesintisiz olarak en az 180 gün boyunca
devamlı suretle çalışmış ve bu süre içinde primleri düzenli ödenmiş (en az 120 gün), Türkiye İş Kurumu İşsizlik
Sigortası kapsamında bordrolu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
Geçici 20. madde kapsamındaki Özel Emekli Sandığı çalışanlarını kapsar. İşsizlik teminatı sigortalının istem dışı
olarak (herhangi bir kasıt veya kusuru olmaksızın) işten çıkartılması halinde, sigortalının işsiz kalması nedeniyle
uğrayacağı gelir kaybından dolayı Hemenal Finansman A.Ş'den almış olduğu kredinin borçlarını, işbu katılım
sertifikasında belirtilen limitlere kadar güvence altına alan teminattır. İşbu teminattan yararlanabilmek için;
sigortalının sigorta süresi zarfında istem dışı olarak işini kaybetmesi, işsizliğin 30 günden fazla süreyle (geçmişle
ilişkilendirilmeksizin) sürekli olarak devam etmesi ve bu işsizlik ile ilgili olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Türkiye İş Kurumu tarafından resmen işsiz kabul edilmesi gerekmektedir. Sigortalı yukarıda yapılmış
işsizlik tanımını karşılaması halinde işbu katılım sertifikasında rizikonun gerçekleşmesi halinde talep edilen
belgeleri sigortacıya sunacaktır. Sigortacı, sigortalının kredisinin ödendiği banka hesabına, tazminata hak kazanma
süresi olan 30 günden sonra işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme
yapacaktır. Aylık tazminat tutarı, işsizlik riski gerçekleşmeden önceki aylık kredi geri ödeme tutarı kadardır. Bir
aydan eksik süreler için gün başına belirlenen tazminatın 1/30'una eşit bir tutar ödenir. Sigortalı, teminat
kapsamında ödenmiş olan son tazminattan sonraki altı ay süresince sigortacıdan başka bir işsizlik tazminatı
talebinde bulunamaz. İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında altı ay veya yukarıda belirtildiği üzere katılım
sertifikasında belirlenen daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi
uygulanmaz.
İşbu teminat kapsamında sigorta süresi boyunca en fazla tam 6 (altı) ay için işsizlik teminatı tazminatı ödenir.
İşsizlik teminatı kapsamındaki sigorta tazminatı aşağıdaki tarihler itibarıyla ödenmeyecektir;
* Sigortalının 61 yaşına girdiği ayın son günü,
* Sigortalının yeniden çalışmaya başladığı gün,
* Sigortalı, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizken SGK tarafından yapılan iş tekliflerini kabul
etmemişse.
Aşağıdaki hallerde işsizlik tazminatı ödemesi yapılmaz.
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* Sigorta başlangıcında işsiz kalınacağının bilinmesi,
* Mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışılması (mevsimsel veya dönemsel işçilik),
* İsteyerek işsiz kalınması,
* Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalıkları, evlilik ve askerlik nedeniyle fesih de dahil olmak üzere işçinin iş
akdini feshetmesi (istifa),
* Emeklilik, sigortalının, ailenin herhangi bir üyesi tarafından kontrol edilen aile şirketinde işçi, ortak, yönetici gibi
unvanla çalışırken işsiz kalması, * İşsizlik tazminatına hak kazanma süresi içerisinde veya ödemeler sırasında resmi
veya gayri resmi ücret alarak çalışılması.
* Sigortalının çağrı merkezi, tele-satış, inşaat, otel, restoran veya cafe-bar alanlarından birinde faaliyet gösteren bir
işyerinde çalışırken işinden ayrılması durumunda, diğer şartları karşılamış olsa bile sigortalıya işsizlik tazminatı
ödenmez.
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirmek
kaydıyla, sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesi sonucunda
uğradığı gelir kaybından dolayı Hemenal Finansman A.Ş.'den almış olduğu kredinin borçlarını işbu katılım
sertifikasında belirtilen limitlere kadar güvence altına alan teminattır. Bu teminat; tazminat talebinde
bulunulduğunda serbest meslek sahibi olan sigortalı kişileri kapsamaktadır.
İşbu teminata hak kazanabilmek için sigortalının sigorta süresi zarfında 30 günden fazla süreyle (geçmişle
ilişkilendirilmeksizin) sürekli olarak çalışamaz duruma gelmesi, geçici iş göremezliğini tam teşekküllü bir devlet
hastanesinden alınmış ayrıntılı bir rapor ile belgelemesi gerekmektedir. Sigortacı, ayrıca gerekli gördüğü
durumlarda, 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili
Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.
Sigortalı yukarıda yapılmış geçici iş göremezlik tanımını karşılaması halinde işbu katılım sertifikasında belirtilen
rizikonun gerçekleşmesi durumunda talep edilen belgeleri sigortacıya sunacaktır. Sigortacı, sigortalının kredisinin
ödendiği banka hesabına, tazminata hak kazanma süresi olan 30 günden sonra işsizliğin devam ettiği her bir tam
ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapacaktır. Aylık tazminat tutarı; kaza veya hastalık sonucu geçici iş
göremezlik riski gerçekleşmeden önceki aylık kredi geri ödeme tutarı kadardır. Bir aydan eksik süreler için gün
başına belirlenen tazminatın 1/30'una eşit bir tutar ödenir.
Sigortalı teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden
nedenlerden kaynaklanmayan geçici iş göremezlik halleri için bir ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan geçici
iş göremezlik halleri için ise altı ay süreyle sigortacıdan yeni bir talepte bulunamaz. İki veya daha fazla geçici iş
göremezlik dönemi arasında geçici iş göremezliğin niteliğine bağlı olarak bir ay yahut altı aydan daha kısa bir
süre bulunması durumunda, takip eden geçici iş göremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz. İşbu
teminat kapsamında sigorta süresi boyunca en fazla tam 6 (altı) ay için kaza veya hastalık sonucu geçici iş
göremezlik teminatı tazminatı ödenir.
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Kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik teminatı kapsamındaki sigorta tazminatı aşağıdaki tarihler itibarıyla
ödenmeyecektir;
- Sigortalının daimi iş göremezlik kararına ilişkin doktor raporunun düzenleniş tarihi,
- Sigortalının 61 yaşına girdiği ayın son günü,
- Geçici iş göremezlik döneminin sona erdiği ilk gün.
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde meydana gelen
bir kaza veya hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesi halini teminat altına almaktadır. Bu teminat;
tazminat talebinde bulunulduğunda çalışmayan, herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayan kişileri (emekli, ev
hanımı vb.) kapsamaktadır.
Sigortalının en az 7 gece süreyle sürekli olarak hastanede yatması ve bu durumu tam teşekküllü hastane raporu
ile belgelemesi halinde, sigortacı sigortalının hastanede yattığı her bir gün için belirlenen aylık tazminat tutarının
1/30'u nispetinde tazminatı ödeyecektir. Aylık tazminat tutarı; kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat
teminatı riski gerçekleşmeden önceki aylık kredi geri ödeme tutarı kadardır.
İşbu teminat kapsamında sigorta süresi boyunca en fazla tam 6 (altı) ay için kaza veya hastalık sonucu gündelik
hastane tazminat teminatı tazminatı ödenir. İşbu teminat için tazminata hak kazanma süresi uygulanmaz.
Sigortalı adayı olarak satın almak istediğim teminatlar yukarıda belirtilmiş olup, belirtilen teminatlar dışında başka
bir teminat talebim söz konusu değildir.
RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE:
Hak sahipleri katılım sertifikasından doğan haklarını talep edebilmek için rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri
tarihten itibaren gecikmeksizin, durumu yazılı olarak sigortacıya bildirecek ve aşağıda belirtilmiş belgeleri masrafları
kendilerine ait olmak üzere Cigna Finans Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
Vefat Halinde Sigortacıya Sunulacak Belgeler
* Ölüm Belgesi,
* Vefatın süreli bir hastalık sonucu olması durumunda sağlık beyan sorusu olan başvuru formu
* Resmi Kaza Tespit Tutanağı (Vefat kaza sonucu oluşmuş ise)
* Temin edilebildiği durumlarda alkol oranı gösteren resmi belge (Vefat kaza sonucu oluşmuş ise)
* Savcılık Tahkikat Sonuç Raporu veya (Vefat nedeni adli vaka ise)
* Savcılık tarafından verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Belgesi (Vefat nedeni adli vaka ise)
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Halinde Sigortacıya Sunulacak Belgeler
* Resmi kaza tespit tutanağı
* Sigortalının kaza sonucu malul olması halinde maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten özürlüler için
sağlık kurulu raporu. (Devlet/SGK hastanesinden alınmış)
İşsizlik Halinde Sigortacıya Sunulacak Belgeler
* İşten çıkarma yazısı
* Çalışma belgesi
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* ilgili kurum (SGK) tarafından verilen tazminat ihbarı
* Gerekli olabilecek diğer belgeler
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Halinde Sigortacıya Sunulacak Belgeler
* Çalışamama süresini de gösteren tıbbi rapor
* SGK tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının tevsiki
* Sigortacı tarafından ödeme talebini ve sigorta tazminat tutarını onaylayıp tespit için gerekli görülen diğer
belgeler.(örneğin ilave tıbbi belgeler)
* Her bir aylık ödeme öncesinde: SGK tarafından geçici maluliyet sigorta tazminat ödemesinin belgesi
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı Halinde Sigortacıya Sunulacak Belgeler
* Doktor raporu
* Kazanın gerekçeleri (polis raporu, mahkeme raporu)
* Hastaneye yatırıldığına ilişkin belge
* Sigortacı tarafından ödeme talebini ve sigorta bedeli tutarını onaylayıp tespit için gerekli diğer belgeler.
(örneğin ilave tıbbi belgeler)
* Her bir aylık ödeme öncesinde: Sigortalının hastaneye yatırıldığının tevsiki.
ÖZEL ŞARTLAR:
Sigortacı işbu sigortayı sigortalının/sigorta ettirenin başvuru formundaki beyanını esas alarak ve ilk primin ödenmesi
şartıyla bu katılım sertifikası ekinde verilen özel şartlar ve genel şartlara tabi olarak kabul ve katılım sertifikasını
tanzim etmiştir.
Sigortacı Sigorta Tahkim Komisyonunun üyesidir, bu nedenle işbu katılım sertifikası ile ilgili çıkacak itilafların ve
yorum farklarının hal mercii Sigorta Tahkim Komisyonudur. Bunun dışındaki tüm meselelerin halli için İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu sigorta kapsamına Türk Ticaret Kanununun 1508. maddesinde belirtilen tedavi masrafları teminatı dahil
değildir.
İşbu sigortada çalışma durumuna bağlı değişken teminat olan işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik
ve kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane tazminat teminatları rizikonun gerçekleşmesi durumunda azami
tam 6 (altı) ay boyunca ödenecektir.
Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla amacıyla Şirketimizce işlenecek; gerektiğinde yurt içinde ve
yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirmeye
internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında ödenir. Sigorta ettiren tarafından talep
edilmedikçe, Sigortacı tarafından makbuz verilmez. Bankalardan alınacak primlerin ödendiğine dair belgeler
(dekont ve benzeri) sigorta şirketi makbuzu ile eş değerdedir.
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Katılım Sertifika No : …………….

SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI VE
SİGORTA ETTİRENİN TEMERRÜDÜ:
Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit), akit yapılır yapılmaz ve en
geç katılım sertifikasının teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. İlk primin ödenmesinden önce işbu katılım sertifikası
ile hayatı sigortalanan kişinin vefatı halinde TTK 1487/2 maddesi gereği bu sigorta ilişkisi hükümsüz olacaktır.
Primin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı Cigna
Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile sigorta ettiren Hemenal Finansman A.Ş.'nin imzaladıkları grup hayat sigortasında yer
alan düzenlemeler ve/veya üzerinde mutabık kaldıkları usul ve esaslar dairesinde sigorta sona erdirilecektir.
Rizikonun gerçekleşmesiyle, henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu
tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. Sigortalı adayı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiği
her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt etmekte olup, bunun aksi durumunda
5549 sayılı Kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına
hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.ye beyan edeceğini ve bu hususta
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü
sorumluluğun sigortalı adayına veya sigorta ettirene ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
Sıra No

Vade Tutarı (TL)

Vade Tarih

Teminat Tablosu

İŞSİZLİK/GEÇ.İŞ
/GÜNH

KAZA

SONUCU
MAL

VEFAT
TEMİNATI

1.YIL
2.YIL
3.YIL

Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Sigortacı İmzası

Tanzim Tarihi
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