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KREDİ BAĞLANTILI HAYAT SİGORTASI BİLGİ VE TALEP FORMU
İşbu "Kredi Bağlantılı Hayat Sigortası Bilgi ve Talep Formu", 13 Mart 2015 tarih ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği"nde belirlenen usul ve esaslara
dayanılarak hazırlanmıştır.

1.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Sigortalının
Adı Soyadı

...................................................................................................................................................................

TC Kimlik Numarası

...................................................................................................................................................................

Mesleği

...................................................................................................................................................................

Aylık Ortalama Gelir (TL)

...................................................................................................................................................................

Sigorta Ettirenin

Mersis No

Hemenal Finansman A.Ş. (Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Sigorta
Acentesidir)
0388060588400011

Levha Numarası

T180626-NES4

İnternet Sitesi

www.hemenalfinans.com.tr

Unvanı

Sigortacının
Unvanı

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş

Mersis No

1118124866384946

İnternet Sitesi

www.cignafinans.com.tr

Kredi Kullananın
Adı Soyadı veya Unvanı

...................................................................................................................................................................

TC Kimlik Numarası

...................................................................................................................................................................

Adres

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Telefon

...................................................................................................................................................................

Email

...................................................................................................................................................................

Yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde sigortalı tarafından Hemenal Finansman A.Ş.’ne (“kredi
kuruluşu”na) veya Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş’ne (“sigortacı”) değişikliğin bildirilmesi gerekmektedir. Aksi
durumda, kredi kuruluşu ve sigortacı bildirimlerini en son güncellenen iletişim bilgilerini dikkate alarak yapacaktır.

2. KREDİ KULLANANIN İLETİŞİM BİLGİ TERCİHLERİ
Tercih

Kanal

Poliçe/Sertifika Gönderimi İçin Tercihiniz

E-Posta/Posta

Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............
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Yenileme/İptal Bildirimi İçin Tercihiniz

SMS / E-Posta

Poliçe/sertifika düzenlenme ve yenilenme esnasında mevzuata uygun olarak sigortalının e-posta adresine
gönderilecek olup, talep edilmesi halinde formda belirtilen posta adresine de gönderilebilecektir.

3. KREDİ BİLGİLERİ
Kredi No

...................................................................................

Kredi Tipi

...................................................................................

Kredi Vadesi (Ay)

...................................................................................

Kredi Tutarı (TL)

...................................................................................

4. SİGORTANIN TEMİNATLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Sigorta Teminatları

Teminat Tutarı

Vefat Teminatı

.....................................................TL

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

.....................................................TL

İşsizlik Teminatı

.....................................................TL

Kredi borcunun tamamının ilgili krediye ait ödeme planında belirlenen vadeden önce ödenmesi halinde, sigorta
poliçesi sigortalıya SMS yolu ile bilgi verilerek sonlandırılacak olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hesaplanan
prim tutarı (iade edilecek prim çıkması durumunda) iade edilecektir. Kredi ödeme planında ara ödeme veya herhangi
bir nedenle değişiklik olması halinde teminatın azaltılması ve/veya poliçenin süresinin kısalması/uzaması halinde
yeniden prim tahsilatının gerekmediği durumlarda, sigorta poliçesi sigortalıya SMS yolu ile bilgi verilerek
sonlandırılacak olup kalan kredi borcu tutarına ve kalan kredi süresine uyumlu şekilde revize edilerek yeniden
düzenlenecek ve bu işlem sonucunda iade edilecek prim çıkması halinde prim iadesi yapılacaktır. Kredi ödeme
planındaki değişikliğin ilave prim tahsilatını gerektirdiği durumlarda ise sigorta poliçesi sonlandırılmaksızın, aynı
teminatlar ve vade ile devam edecektir.
Prim iadesi yapılırken; sigortalının açık onayının bulunması koşulu ile QNB Finansbank A.Ş nezdinde kayıtlı hesabının
olması durumunda, aktif ve açık birden fazla hesabın olması ve hesap bilgisi hususunda tercihin iletilmemesi halinde
ise bu hesaplardan herhangi birine TCKN bilgisi dahilinde transfer gerçekleştirilecektir. QNB Finansbank’ta hesabın
olmaması veya açık rızanın iletlmemesi durumunda verilecek diğer banka bilgileri doğrultusunda prim iadesi
gerçekleştirilecektir.

5. SİGORTANIN PRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Prim Teklif Tutarı (TL)*
Prim Tutarı

..................................................TL

*Belirtilen prim tutarı, kredi vadesi boyunca yürürlükte kalacak sigortanın tüm teminatları için toplam primini ifade
eder.
Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............
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6. AÇIKLAMALAR
a. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğiniz takdirde, istenen teminatlar
ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini Hemenal Finansman A.Ş. olacak şekilde düzenlenen katılım
sertifikasını/poliçeyi, başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde Hemenal Finansman A.Ş.'ne ibraz etmeniz
gerekmektedir. Bu durumda Hemenal Finansman A.Ş. aracılığıyla düzenlenen katılım sertifikası/poliçe başlangıç
tarihinden itibaren iptal edilerek ödenen primler beş iş günü içinde kesintisiz olarak hesabınıza iade edilecektir. 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri saklıdır.
b. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla bir aylık sürenin geçmesinden sonra yapılacak iptal taleplerinde, iptal edilen
yıllık katılım sertifikası/poliçeler için, iptal tarihi itibariyle faydalanılan gün esası üzerinden prim iadesi yapılırken, uzun
süreli katılım sertifikası/poliçelerde ise ayrılma (iştira) değeri ödenir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
maddeleri saklıdır.
c. Kredinizin vadesi ile uyumlu olarak düzenlenmiş olan kredi bağlantılı katılım sertifikaları/poliçeler, vade sonunda
kendiliğinden sona erecektir.
d. Kredi kullanımı esnasında işbu Kredi Bağlantılı Bilgi ve Talep Form'unda, katılım sertifikası/poliçe gönderimi ve
sigorta primi tahsil yöntemine ilişkin kredi kullanan tarafından verilen bilgiler kredi vadesi süresince geçerlidir.
Paylaşılan iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, kredi kullanan tarafından bu değişikliklerin Hemenal
Finansman A.Ş.'ne veya Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş’ne bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu formda
yer verilen iletişim bilgileri üzerinden bildirim yapılacaktır.
e. 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 Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurulundan, Sağlık Bakanlığından, 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.

7. BAŞVURU BEYANLARI
İşbu Kredi Bağlantılı Bilgi ve Talep Form'una konu sigortayı satın almayı talep ediyorum. Bu çerçevede;
a. Bu formda beyan ettiğim hususların gerçek irademi yansıttığını, sigorta teminatının ve Cigna Finans Emeklilik ve
Hayat A.Ş.'nin taahhütlerinin poliçe üzerinde belirtilen poliçe başlangıç tarihi itibariyle geçerli olacağını, yukarıda
belirttiğim tüm bu hususlar hakkında ilgili doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgi alma
konusunda Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş'yi yetkili kıldığımı kabul, beyan ve tasdik ederim.
b. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiğim/gireceğim her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabıma
yapılacağını beyan ve taahhüt eder, bunun aksi durumunda 5549 sayılı Kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak
zorunda olduğunu bildiğimi ve başkası adına veya hesabına hareket ettiğim takdirde bunu yazılı olarak Cigna Finans
Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye beyan edeceğimi ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki
mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere, her türlü sorumluluğun tarafıma ve sigorta ettirene ait olduğunu gayrikabili
rücu kabul ve taahhüt ederim.
c. Sigorta katılım sertifikası tanzimi talebimin Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından kabul edilmesi halinde,
ölüme bağlı sigorta teminatları için, dain-i mürtehin Hemenal Finansman A.Ş.'nin haklarından sonra gelmek üzere hak
sahibi olarak aşağıda belirttiğim şekilde lehtar belirlemek istiyorum.
 Sigortalının Yasal Mirasçıları (miras hisseleri nispetinde)
formu doldurulmalıdır)
Sigortalının İmzası

 Ayrıca belirtmek istiyorum (Lehtar değişiklik

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............
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d. Müşterinin kişisel bilgileri, sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi ve devamında hizmet verilmesi maksadıyla alınacak,
saklanacak ve işlenecektir. Gerekli olması halinde, Sigortacı tarafından poliçelerin düzenlenmesi, basılması,
gönderilmesi, bilgilendirme yapılması, reasürans işlemleri, kamu kurumlarına veya özel şirketlere raporlama yapılması
ve benzeri sebeplerle kendi iş ortakları ve/veya grup şirketleri ile paylaşılacaktır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
kurallara www.cignafinans.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

8. SİGORTAYA İLİŞKİN EK BİLGİLER
8.1 Teminat Açıklamaları
Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat
tutarı, Hemenal Finansman A.Ş.'nin dain-i mürtehin olarak atanmış olması nedeni ile; vefat tazminatı olarak
sigortalının dain-i mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalının
lehtar(lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine katılım sertifikasında belirtilen oranda) ödenir.
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda
(FKSGŞ) 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 Hemenal Finansman A.Ş.'nin dain-i
mürtehin olarak atanmış olması nedeni ile; daimi maluliyet tazminatı FKSGŞ'nda belirtilen oranlar dahilinde
sigortalının dain-i mürtehine olan borçları nispetinde daini mürtehine ödenir, kalan bakiye varsa sigortalıya ödenir.
Aynı kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, daimi maluliyet tazminatı almış
bulunan sigortalı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir yıl içinde ve aynı kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde, hak
sahiplerine, sigortalıya ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.
Çalışma Durumuna Bağlı Değişken Teminat: Bu teminat kapsamında, aşağıda a, b veya c’de ayrı ayrı tanımlanan
rizikolardan birinin sigorta süresi içinde gerçekleşmesi halinde, Sigortalının riskin gerçekleştiği andaki çalışma
durumuna bağlı olarak, Sigortalıya poliçe veya katılım sertifikasında öngörülen şekilde hesaplanacak olan bir ödeme
yapılmasını sağlayan teminattır. Poliçede Hemenal Finansman A.Ş.’nin dain-i mürtehin olarak atanmış olması nedeni
ile, bu teminat kapsamında ödenecek tutarlar sigortalının dain-i mürtehine olan borcu nispetinde dain-i mürtehine
ödenir, kalan bakiye varsa bu tutar sigortalıya ödenir.
a. İşsizlik: Sigortalının, bir iş akdine bağlı olarak çalışırken, rızası dışında haklı bir sebebe dayanmaksızın, işveren
tarafından iş akdi feshedilmesinin ardından en az 30 gün süreyle işsiz kalması durumunda, 30. günü izleyen işsizliğin
devam ettiği her bir tam ay için sigortalıya poliçede belirtilen tutar ödenir. Bir aydan eksik süreler için gün başına aylık
tazminatın 1/30’una eşit bir tutar ödenir. Poliçe dönemi içerisinde en fazla altı ay için ödeme yapılır. Bu teminata hak
kazanabilmesi için sigortalının, aynı iş akdi çerçevesinde aralıksız en az 180 gün çalışmış olması ve işsizliğin poliçede
daha kısa bir süre belirtilmedikçe poliçenin başlangıç tarihini izleyen 180 günden (bekleme süresi) sonra gerçekleşmiş
olması gerekmektedir.
b. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: Sigortalının, kaza veya hastalık nedeniyle, en az 30 gün
süreyle iş göremez hale gelmesi durumunda 30. günü izleyen her bir gün için poliçede belirtilen aylık (otuz
gün) teminat tutarı gün bazında hesaplanarak ödenir. Sigortalı, teminat kapsamında hastalık sonucu ödenmiş son
tazminattan sonra, farklı bir hastalıktan kaynaklanan geçici iş göremezlik halleri için 30 gün süreyle sigortacıdan yeni
bir talepte bulunamaz. Bu teminat kapsamında bir yıllık poliçe dönemi içinde en fazla 180 gün için ödeme yapılır.
c. Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı: Sigortalının, kaza veya hastalık nedeniyle
hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her bir gün için poliçede belirtilen günlük teminat
tutarı ödenir. Sigorta süresi zarfında sigortalının yedi gece veya daha fazla süreyle aralıksız olarak hastanede yatması
halinde, Sigortacı, poliçede belirtilen tutarı, tazminat süresi limitleri dahilinde gün esaslı olarak ödenir.
Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............

Sigortalı Nüshası 5/6

8.2 Teminat Dışı Kalan Haller – İstisnalar
Türk Ticaret Kanunu, Hayat Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve ilgili diğer sigorta genel
şartlarında belirtilen istisna haller teminat dışında kalmakta olup, bu hallerde sigorta tazminatı ödenmez. Belirtilen
Genel Şartlara www.tsb.org.tr adresinden ulaşılabilir.
8.3 Vergi Uygulaması
Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan indirilebilir. Bu konuda sigortacınıza
danışınız.
8.4 Genel Bilgiler
a. Sigortalının hayatı üzerinde birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu
durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.
b. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde ret edilmemişse
sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa prim olarak kabul edilir ya da
prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir.
c. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz.
d. Sigorta primini ödemeyen sigorta ettiren mütemerrit olur. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken
prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre,
vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş
olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış olunur. İzleyen primlerde herhangi biri zamanında ödenmez ise, Sigortacı sigorta
ettirene, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek borcunu yerine getirilmesini ister,
borç ödenmez ise süre sonunda sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa
ihtar gönderilmişse Sigortacı, sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak üzere sigorta sözleşmesini feshedebilir.
Kredi hayat sigortalarında, sigorta ettiren kredi kuruluşu ile sigortacı arasında imzalanan grup hayat sigortası
sözleşmesi hükümlerine göre sigortanın iptal edilmesi halleri saklıdır.
e. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali
hâlinde 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 hâlleri ortaya çıkabilir.
f. Sigorta sözleşmenizin en az bir yıldan beri yürürlükte olması ve bir yıllık priminin ödenmiş olması durumunda
sözleşmeniz iştiraya (sigortanın satın alınmasına), ikraza (ödünç para vermeye) ve tenzile (prim ödemesinden muaf
sigortaya) konu olacak olup bu koşulların gerçekleşmemesi durumunda iştira, ikraz, tenzil hakkınız olmayacaktır.
g. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Hayat Sigortası Genel
Şartlarını, Hayat Sigortası Genel Şartlarını, Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği'ni dikkatlice okuyunuz. Belirtilen Genel
Şartlara www.tsb.org.tradresinden ulaşılabilir.
h. Sigorta sözleşmesinin mesafeli olarak akdedildiği durumlarda, sözleşmeye ilişkin bilgilendirme uzaktan iletişim aracı
ile yapılır ve bu form sigorta sözleşmesi akdetmek isteyen kişiye, ıslak imzaya gerek olmadan elektronik ortamda
verilir. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin onay uzaktan iletişim aracına uygun şekilde, elektronik ortamda alınır
ve sigorta sözleşmesine ilişkin poliçe elektronik ortamda gönderilir.

Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............
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i. Bu sigorta poliçesi kredi kuruluşuna yapılan tüketici kredisi başvurusuna teminat olarak sunulmakta olup, tüketici
kredisi talebinin kabul edilmemesi veya herhangi bir sebeple kredinin tahsis edilmemesi halinde, bu sigorta
sözleşmesinden caymış sayılarak, sigortalı adıma düzenlenen katılım sertifikası varsa bu sertifika iptal edilecektir.

Sigortalının İmzası

Sigorta Ettirenin İmzası

Düzenlenme Tarihi

........ /........ /..............

