
ÖRNEKTİR

1. SİGORTALI BİLGİLERİ

5. KREDİ KULLANAN / SİGORTALI İLETİŞİM BİLGİLERİ*
Ev Adresi

Semt
İlçe
İl
Posta Kodu
Ülke
E-posta Adresi

 

:

2.

3.SİGORTA ŞİRKETİ BİLGİLERİ
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 16 Levent 34330 İstanbul
Tel. 0850 724 55 00 Faks: (0212) 317 70 77
www.anadoluhayat.com.tr

6. SERTİFİKA GÖNDERİMİ İÇİN TERCİH EDİLEN İLETİŞİM YÖNTEMİ

İş Adresi

Semt
İlçe
İl
Posta Kodu 
Ülke

Doğum Tarihi Adı Soyadı :
:

:

:
:

Telefon (1)
Telefon (2)            

(*) Belirlenen iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, bu değişiklikler kredi kullanan tarafından 
kredi kuruluşuna bildirilecektir. Aksi durumda kredi kuruluşu, en son güncellenen iletişim bilgilerini 
dikkate alarak bildirim yapacaktır. 
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Doğum Yeri 
Uyruk 
Anne Adı 
Baba Adı :İş/ Meslek:

Unvan:

SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ

e-posta adresine gönderilmesini istiyorum.

:
:

Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri.   

4. ARACI BİLGİLERİ
Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Kuleleri Kule:1  Levent 34330 İstanbul 
Tel. 0850 724 0 724

E-posta**:

KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ FORMU- HAYAT SİGORTASI

Ticaret Sicil Numarası: 265737 
MERSİS Numarası: 0068006493600013 
Büyük Mükellefler V.D 0680064936 
E-posta adresi: hizmet@anadoluhayat.com.tr

Ticaret Sicil Numarası: 431112 
MERSİS Numarası:0481005859000909
Büyük Mükellefler V.D 4810058590 

**E-posta adresimin sistemde kayıtlı olmaması durumunda sertifikamı www.anadoluhayat.com.tr 
adresi üzerinden görüntüleyebileceğimi biliyorum.

www.isbank.com.tr                                                        E-posta adresi:

Faaliyet konusu: Bankacılık
Türkiye İş Bankası A.Ş. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin sigorta aracılık hizmetlerini yürütmektedir.
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ÖRNEKTİR
9. PRİM BİLGİLERİ
Toplam Prim Teklif Tutarı
Ödenecek Prim ve Ödeme Periyodu
Prim Tahsil Yöntemi

  :     
: 
 : 
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7. TEMİNAT ALTINA ALINACAK KREDİ BİLGİLERİ

Kredi Tutarı 
Kredi Faizi 
BSMV
KKDF

8. TEMİNAT TUTARLARI

:
:

Kredi Kullandıran Banka ve Şube:
Kredi Türü
Kredi Hesap No.
Kredi Vadesi :

:
:
:
:

Cari hesaptan peşin ödeme

KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ FORMU- HAYAT SİGORTASI

10. PRİM ÖDEMELERİNDE VERGİ AVANTAJI
Yürürlükteki vergi mevzuatına göre;
10.1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri, ödendikleri ayda elde edilen 
brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından 
indirilebilir.
10.2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri gelirin elde edildiği 
yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını 
aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

11. ÖNEMLİ BİLGİLER
11.1. Sözleşme kurulmadan önce, sağlık beyanı sorularına doğru cevap verilmesi 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 taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya 
alamama halleri ortaya çıkabilir. 
11.2.  İlk prim ödenmeden riskin gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz.

11.3.  Bu sigortada, sigortalının ölümü anındaki bakiye kredi borcu ve bu borca ait faiz ve masrafların 
toplamını geçmemek kaydı ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kredi kullandıran şubesi dain-i mürtehin ve 
dönülemez şekilde lehtar tayin edilecektir. 
11.4. Sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması halinde şirket ödemede bulunmayacak; 
sözleşme sona ermiş olacaktır. 
11.5. 18 yaş ve üzerinde olan sağlıklı herkes bu sigortayı yaptırabilir. Ancak sigorta süresi ile 
sigortalının yaşının toplamı 75'i geçemez.
11.6. Riskin gerçekleşmesi halinde, hak sahiplerinin yükümlülükleri Hayat Sigortaları Genel Şartlarının 
ilgili maddesinde yer almaktadır.
11.7. Riskin gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
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KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ FORMU- HAYAT SİGORTASI
11.8. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi ve teminat dışında kalan durumlar için, Hayat Grubu 
Sigortaları Yönetmeliğini ve Hayat Sigortaları Genel Şartlarını inceleyiniz.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden (01.07.2012) sonra yapılan sözleşmeler 
bu yeni düzenlemeye tabidir. Hayat Sigortaları Genel Şartlarında yeni kanuna uyumu sağlayacak 
değişiklikler yapılıncaya kadar genel şart hükümlerinin yeni yasal düzenlemenin emredici kurallarına 
aykırı düşen hükümleri yerine yeni kanundaki hükümler geçerli olacaktır. Aynı şekilde, kullanımda 
olan sertifikada yer alan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ile uyumlu olmayan 
hususlar yerine yeni yasanın düzenlemesi esas alınacaktır.
11.9. Kredi borcunun belirlenen vadeden önce ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması 
durumlarında sigorta sözleşmesi sonlandırılır. Ancak en geç bu işlemlerin gerçekleştirildiği anda kredi 
kullananın kredi veren tarafından ayrıca bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla poliçe 
mevcut koşullarıyla devam ettirilebilir.
12. DİĞER BİLGİLER
12.1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğiniz takdirde, 
istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve “dain-i mürtehin” i kredi kuruluşu olacak şekilde 
düzenlenen katılım sertifikasını mevcut katılım sertifikanızın başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde 
kredi kuruluşuna ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu durumda kredi kuruluşu tarafından düzenlenen 
katılım sertifikası başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek ödenen primler ibraz tarihinden itibaren 
beş iş günü içinde kesintisiz olarak hesabına iade edilecektir. 6102  sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 
12.2.Aynı koşulların sağlanması kaydıyla bir aylık sürenin geçmesinden sonra yapılacak iptal 
taleplerinde; yıllık katılım sertifikasında gün esasına göre hesaplanan tutar, uzun süreli katılım 
sertifikasında ise ayrılma (iştira) değeri ödenir.Detaylar katılım sertifikasında belirtilir.13/1/2011 tarih 
ve 6102  sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına 
ilişkin hükümler  saklıdır.
12.3.Kredi ile bağlantılı hayat sigortası katılım sertifikası kredi süresi ile uyumlu olacak şekilde 
düzenlenecek olup, yıllık yenilemeli bir ürün değildir.
12.4.Kredi kullanımı esnasında bu bilgi formunda yenileme bildirimi, katılım sertifikası 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 kredi kuruluşuna bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda kredi kuruluşu, en son 
güncellenen iletişim bilgilerini dikkate alarak bildirim yapacaktır. 
12.5.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 
Kurumundan, 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.
12.6. Türkiye İş Bankası A.Ş., acentelik faaliyetleri kapsamında kullanılmak şartıyla ihtiyaç duyulması 
halinde sigortalının Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki bilgilerini Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile 
paylaşabilir.
12.7. Sigorta ettiren tarafından cayma hakkı, sigorta sözleşmesi başlangıç tarihinden itibaren 30 
(otuz) gün içinde kullanılabilir. Bu durumda varsa ilk prim, kesinti olmaksızın iade edilir. Sigorta 
ettirenin, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sözleşmeyi sona erdirdiği hallerde 
ise yıllık katılım sertifikasında gün esasına göre hesaplanan tutar, uzun süreli katılım sertifikasında ise 
ayrılma (iştira) değeri ödenir. Sigortaya ilişkin cayma bildirimi için ilk sayfada yer alan Sigorta Şirketi 
Bilgileri bölümünde belirtilen iletişim kanalları kullanılabilir.
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Sigortalı
Adı Soyadı :

:
:

Düzenleme Tarihi

Düzenleme Saati

Hayat Sigortası Bilgi Formunu okudum, onaylıyorum.
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KREDİ BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİ FORMU- HAYAT SİGORTASI

13. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tahkim sistemine üyedir.
İhtilaf halinde tüketici hakem heyetlerine, mahkemelere veya Sigorta Tahkim Komisyonu'na 
başvurabilirsiniz.Sigortaya ilişkin bilgi talepleri ve şikayetler için 3. maddede belirtilen kanallardan 
ulaşabilirsiniz. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri 
cevaplandırmak zorundadır.

14. BEYAN
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile girdiğim her türlü hukuki ilişkinin kendi hesabıma/temsile yetkili 
olduğum tüzel kişi nam ve hesabına yapıldığını, aksi bir durumu bildirmek zorunda olduğumu 
bildiğimi, bu konuda her türlü sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olduğunu, Sigorta Bilgilendirme 
Formunu okuyup kabul ettiğimi ve verdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

DPY2756
Daktilo Metni
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KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN ONAY FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
tarafından pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kişisel verilerinizin ve sözleşme
şartlarının yerine getirilmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini; gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına
alınan ve iş ilişkisi içinde bulunulan yurt içi ve dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

BİLGİLENDİRME     :

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel veriler; Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı ile diğer
ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmet sunumunda kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için
kimlik adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili
olması nedenleriyle işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma,
tazminat değerlendirme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Kişisel veriler; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile
kamu makamlarına, ana hissedarımız T. İş Bankası A.Ş. ve iştiraklerine ve verilerin korunması amacıyla gizlilik
sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan kuruluşlara
aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel veriler ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta
belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir.
Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da
yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler tarafınızca; veri sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş.’ye veya aracısına doğrudan sunulan yazılı/sözlü beyan ve belgeler ile telefon, internet, e-posta, SMS ve benzeri
iletişim araçları ile verilmiş olan yazılı/sözlü beyan ve belgelerinize dayalı olarak toplanmaktadır.

HAKLARINIZ :

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü
kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin
eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme,
düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme hakkınız; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin mevzuattan ve bu formdan doğan hakları saklı
kalmak üzere, bulunmaktadır.

Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve bilgilendirildim.

 Evet, kabul ediyorum.
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