İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri
Sağlayıcı

Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116,
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul ,T: 0212 371 37 37,
F: 0212 371 42 42, www.burgan.com.tr

Müşteri Adı-Soyadı
TCKN
Tarih

Sözleşme No

Anapara

Kredi Toplam Tutarı

Aylık Gecikme Faiz
Oranı %(Brüt)

Yıllık Gecikme Faiz
Oranı %(Brüt)
Toplam Vergi / Fon
Geri Ödeme
Toplam Faiz Geri
Ödeme
Yıllık Akdi Faiz Oranı
%(Brüt)
Efektif Yıllık Faiz
Oranı/YMO %
Toplam Ödenecek
Tutar

Vade (Ay)
Sözleşme Süresi (Ay)
Aylık Akdi Faiz Oranı
% (Brüt)
Uygulanan Akdi Faiz
Oranı* (%)
Kredi Tahsis Ücreti
(Brüt)

* Kampanya dahilinde uygulanan faiz oranıdır.

2. Kredi Türü, Taraflar, Süre, Kredi Şartları
Bu sözleşme Banka tarafından Müşteriye kullandırılan ihtiyaç kredisinin şartlarının düzenlenmesine ilişkindir.
Kredi Veren bilgileri en aşağıda, Tüketici ad/soyadı sonda yer alır. Kredi belirli süreli ve bağlı kredi niteliğinde
olabilir. Sözleşmenin süresi, tüm borç tamamen tahsil ve tasfiye edilmiş olmak kaydıyla, kredinin vadesi
kadardır. Kredinin toplam tutarı, ücret ve diğer şartlar tabloda yer almaktadır. Kredi tahsis ücretini
müşteri öder.
3. Kredi Niteliği Bağlı Kredi Olması Halinde Sözleşme Konusu Mal Veya Hizmete İlişkin Bilgi
Kredi aracısı unvanı
(Bayi)
Kredi aracısı e-posta
adresi
Kredi aracısının adresi
Kredi aracısı mersis
no
Mal ve hizmetin teslim
tarihi *

Kredi aracısının telefonu
Mal veya hizmetin cinsi

* Kesin tarih bilgisi için bayi ile iletişime geçilmelidir.
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4. Akdi Faiz Oranı ve Uygulanması
Akdi faiz oranı tabloda belirtilmiştir. Faiz sabittir ve vade içinde değiştirilemez. Faiz oranı basit usulle
hesaplanır. Faiz üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir.
5. Gecikme Faiz Oranı ve Uygulanması
Gecikme faiz oranı tabloda belirtilmiştir. Faiz sabittir ve vade içinde değiştirilemez. Faiz oranı basit usulle
hesaplanır. Faiz üzerinden %15 KKDF ve %5 BSMV tahsil edilmektedir.
6. Kredi Tahsis Ücreti
Kredi tahsis ücreti tabloda belirtilmiş olup, Kredi anapara tutarının %0.5 oranına kadar alınmaktadır. Kredi
tahsis ücreti üzerinden %5 BSMV tahsil edilmektedir.
7. Efektif Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Maliyet Oranı) Hesaplaması
Yıllık Maliyet Oranı, kredinin akdi faiz oranı üzerinden vergi ve fon dahil edilerek oluşturulan ödeme planında
yer alan taksitler, peşin faiz tutarı, kredi tahsis ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır. Sigorta prim tutarı, efektif
yıllık faiz oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir. Akdi faiz oranı tabloda belirtilmiştir.
8. Ödeme Planı
Sözleşme eki olarak ayrıca düzenlenip, Müşteriye verilir.
9. Sözleşme Nüshası
Kredinin kullanılmasından itibaren ilk yıl içinde müşteri kredi sözleşmesinin bir örneğini ücretsiz alabilir.
10. Kredi Hesabı
Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması halinde ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması
durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret ve masraf talep edilemez ve bu hesap
müşterinin açık yazılı talimatı olmaması halinde kredinin sona ermesi ile kapanır.
11. Noter Masrafı
Temerrüt hali dahil gerektiğinde noter masrafları Müşteri tarafından ödenir.
12. Gecikme Faiz Oranı
Tabloda belirtilmiştir. Faiz sabittir ve vade içinde değiştirilemez. Faiz oranı basit usulle hesaplanır.
13. Kredinin Geri Ödenmemesinin (Temerrüdün) Sonuçları
Müşteri sözleşme ekinde ayrıca teslim edilen ödeme planında belirtilen toplam geri ödeme tutarını ödemekle
yükümlüdür.Taksit tutarlarının vadesinde ödenmemesi halinde temerrüt durumu oluşur ve bu
durumda ödenmeyen taksitin içindeki anapara üzerine gecikme faizi işlemeye başlar.Kredi,
kampanya dahilinde uygulanan akdi faizi %0(sıfır) olarak kullanılabilir, Müşteriye sıfır faizli olarak uygulanan
kredilerde gecikme yaşanması halinde yukarıda belirtilen akdi faiz üzerinden hesaplanan gecikme faizi tahsil
edilir.Ödeme planına bağlı, birbirini izleyen iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde Bankanın
tüm borcu isteme hakkı saklıdır. Bu durumda müşteriye en az 30 gün süre verilerek
ödenmeyen taksitlerin ödenmesi talebinde ve muacceliyet uyarısında bulunulur.30 günlük
süre içinde ödeme yapılmazsa Banka geciken tutarlar ve muaccel hale gelen kalan borcun
tamamı için yasal yollara başvurur.Müşteri, temerrüt faizi ile birlikte yargılama gideri, vekâlet
ücreti ve noter ücreti gibi masrafları ödemek zorunda kalır.Muaccel olan alacaklar için
Bankanın müşteriye ait tüm hesaplar üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkı vardır. Yasal
yollara başvurulması halinde müşterinin bu sözleşmede yer alan adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış
sayılır.
14.Sigorta ve Diğer Teminatlar
Müşterinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmadığı sürece krediye ilişkin sigorta
yaptırılamaz.Kredi kullanımı aşamasında Müşteri’nin Banka’dan sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu
sigortalara ilişkin poliçeler/katılım sertifikaları ayrıca düzenlenerek prim tahsil edilir. Sigortaya ilişkin hizmetler
Banka harici bir acenteden de alınabilir. Krediyle uyumlu olması halinde müşteri mevcut sigorta poliçelerini
de kredi teminatı olarak sunabilir.
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Sigorta primi müşteri tarafından ödenir. Kredi teminatı olarak yaptırılan sigorta poliçesinde Banka dain-i
mürtehin olarak (rehin alacaklısı) gösterilir. Kredinin kalan borcu kadar sigorta tazminatları bankaya rehinlidir.
İstenecek teminatlar ve bu teminatların müşterinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan
olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır, müşterinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça
verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefil sayılır. İhtiyaç
kredisi ödemelerinin, müşterilerin SGK emekli maaşı aracılığı ile yapılması halinde müşteri
tarafından “Kredi Sözleşmesine Ek Rehin Sözleşmesi, Taahhütname Ve Virman-Takas-Mahsup
Talimatı” imzalanır ve aylık SGK emekli maaşı tutarının bu kredi sözleşmesinin eki olan ödeme
planında yer alan taksit tutarları kadar kısmı bankaya rehnedilmiş sayılır.Banka, SGK
emeklilerine kullandırılan kredilerde emekli maaş tutarlarının taksit tarihinden önceki bir
günde yatması durumunda yukarıda belirtilen rehin ilişkisi kapsamında ilk ödenmemiş taksit
tutarını erken ödeme hükümlerine göre gerekli indirimleri yaparak tahsil etmeye yetkilidir.
15. Cayma Hakkı
Sözleşmenin bir örneğinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile tarafınıza verildiği tarihten itibaren 14 gün
içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilir. Cayma
bildiriminin Banka’ya gönderilmesinden itibaren otuz gün içinde anapara ve kredinin geri
ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi (KKDF/BSMV dahil)ile birlikte ödenmesi
gerekir aksi halde krediden caymamış sayılırsınız.
16. Kredi Niteliğinin Bağlı Kredi Olması Halinde Bağlı Krediden Dönme ya da Bedelden İndirim
İsteme Hakkı
Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise Müşteri satış
sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması halinde satıcı, sağlayıcı ve Banka
müteselsilen sorumlu olur. Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda
indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir.Müşterinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o
güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur.
Ancak, Bankanın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde
veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya
hizmetin ifa edildiği durumlarda ise malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi
tutarı ile sınırlı olmak üzere 1 (bir) yıldır.
17. Erken Ödeme/Ara Ödeme/Erken Kapama
Müşteri vadesi gelmemiş taksitlerini erken ödeyebilir veya kredisini erken kapayabilir. Erken ödemede ödenen
tutara göre faiz indirimi yapılır. Kredinin tamamının erken ödenmesinde, kalan anapara ve kapama tarihinden
önce işlemiş faizler, erken ödeme tarihine kadar doğmuş olan KKDF ve BSMV gibi yasal yükümlülükler tahsil
edilerek kredi kapatılır. Sadece hesaba para gönderilmesi erken ödeme/ara ödeme/erken kapama
için yeterli değildir. Bu yöndeki taleplerinin bankaya bildirilmesi gerekir. Müşteri ara ödeme yapması
halinde yeni bir sözleşme kurulmaz, mevcut sözleşme kapsamında yeni ödeme planı düzenlenir ve müşteri
bu yeni ödeme planına göre krediyi geri öder.
18. Uyuşmalıklarda Başvuru Yerleri ve Diğer Çözüm Yolları
Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar için müşterinin Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Müşteri Şikayetleri
Hakem Heyetine, tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine başvurma hakkı vardır.
19. Kredinin Yabancı Para Cinsinden Kullanımı
Kredinin yabancı para üzerinden kullanılması halinde geri ödemeye ilişkin taksitler ve toplam kredi tutarı ya
efektif olarak ya da geri ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru dikkate alınarak hesaplanan Türk Lirası
karşılığı ödenir.
20. Ödeme Tarihinin Tatile Denk Gelmesi
Kredi ödeme tarihi resmi tatile denk gelen günlerde ödeme tarihi tatil gününü izleyen ilk iş günüdür.
21. Bileşik Faiz
Gecikme hali dahil bileşik faiz uygulanmaz.
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22. Diğer Şartlar
Brüt faiz oranı, KKDF ve BSMV gibi vergisel yükümlülüklerin eklenmesi ile elde edilir. Kredi vadesi içinde
gerçekleşen BSMV, KKDF ve sair vergi yükümlülüklerine dair değişiklikler yürürlük tarihinden itibaren
uygulanır. Ödeme planı ve sözleşmenin bir nüshası müşteriye elden teslim edilmiştir. Ödeme planının
imzalandığı tarih ile kredi bedelinin müşteri hesabına geçtiği tarih arasında farklılık olması
halinde ödeme planı, kredi bedelinin hesaba geçtiği tarih esas alınarak Banka tarafından yeni
ödeme planı hazırlanır ve müşteri ödemelerini yeni ödeme planına göre yapar. Bu sözleşme
Burgan Bank A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ekleri ile birlikte bir
bütündür ve imza tarihi ile yürürlüğe girer.
Ekler: Geri ödeme planı.
1. Geri ödeme planı
2. İhtiyaç Kredisi Sözleşme Bilgilendirme ve Talep Formu

BİLGİLENDİRME
İmzalamak üzere olduğunuz Sözleşmede menfaatinize aykırı sayılabilecek genel işlem koşulları altı çizili
olarak yazılmıştır. İmzalamadan önce bu hükümleri incelemenizi, gerek duymanız halinde hukuki ve finansal
sonuçları hakkında bir hukuk ve/veya finans uzmanından destek almanızı öneririz. Sözleşmeyi imzalamanız
üzerine bunları kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz.
Sözleşme Nüshası ve Müşteri İmzası
Lütfen kutuya “sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” yazınız.

Müşteri
Tarih
:
Ad
:
Soyad
:
T.C. Kimlik No :

Banka
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Hayat ve Emeklilik

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Kredi Grup Hayat Sigortası Başvuru Formu
Sigortalı/Sigorta Ettiren
Tüm alanların doldurulması zorunludur.
Adı Soyadı
Cinsiyeti
T.C. Kimlik No.
Uyruk
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Vergi Dairesi*
Vergi No.*
*Yabancı uyruklular için doldurulacaktır.
Adres
E-posta
Telefon

Kredi Kuruluşu
Unvanı
Adres
Telefon

Burgan Bank A.Ş.
0850 222 8 222

Sigortanın
Başvuru Numarası
Başvuru Tarihi
Ürün Adı
Ürün Kodu
Aracı Kodu/Unvanı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Tanzim Tarihi
Süre
Para Birimi
Toplam Prim
Dönemsel Prim

Ay
TL

TL
TL

Lehtar Bilgileri
Dain-i Mürtehin

BURGAN BANK A.Ş.

Teminatlar
Vefat Teminatı:
TL
İstem Dışı İşsizlik/ Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik/ Gündelik Hastane Ek
Teminatı*

Ödeme Bilgileri
Sigorta prim bedeli kredi tutarından tahsil edilecektir.
Sigorta Ettiren İmza

Sağlık Beyanı
Sigortalının Boyu:

Cm

Sigortalının Kilosu:

Kg

Cevabınız evet ise ilgili sorunun yanına lütfen açıklama yazınız.
1. Epilepsi, felç, bayılma atakları, Alzheimer , menenjit, felç, inme, sara, beyin, Multipl skleroz (MS) veya
diğer sinir sistemi hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
2. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, yüksek tansiyon, romatizmal kalp hastalıkları veya diğer kalp ve
dolaşım sistemi hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
3. Herhangi bir kanser teşhisi kondu mu? Polip veya tümör tespit edildi mi?
Evet
Hayır
4. Şeker hastalığı ve komplikasyonları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
5. Romatizmal hastalık veya ateş, eklem ve kas hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
6. Zührevi hastalıklar, doğumsal, kalıtsal (konjenital) hastalık ya da deformite söz konusu mudur?
Evet
Hayır
7. AIDS ve HIV türevi virüsler ile ilgili oluşan hastalıklar söz konusu mudur?
Evet
Hayır
8. Kronik böbrek hastalıkları, hormon, kan hastalıkları, tiroit ve prostat hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
9. Sırt, bel fıtığı ve omurilik , kas, eklem ve kemik hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
10. Mide ülseri ve mide ile ilgili diğer hastalıklar (bağırsak hastalıkları vb.) söz konusu mudur?
Evet
Hayır
11. Kronik hepatit, siroz ve diğer kronik karaciğer, pankreas ve dalak hastalıkları söz konusu mudur?
Evet
Hayır
12. Rahim ve yumurtalık kisti hastalıkları (kadınlar için) söz konusu mudur?
Evet
Hayır
13. Zihinsel ve ruhsal hastalıklar söz konusu mudur?
Evet
Hayır
14. Astım, verem, kronik bronşit veya diğer akciğer ve solunum sistemi hastalıkları (astım, tüberküloz,
bronşit ve zatürre vb.) söz konusu mudur?
Evet
Hayır
15. Sebebi belirli olmayan, ani ve ilerleyici tipte kilo kaybı veya ateş durumu yaşadınız mı?
Evet
Hayır
16. Bir kaza veya hastalık sonucu herhangi bir kalıcı sakatlık söz konusu mudur?
Evet
Hayır
17. Mevcutta düzenli olarak kullandığınız ilaç var mı? Varsa adları ve nedenlerini yazınız .
Evet
Hayır
18. Tehlikeli sporlar ya da hobilerle uğraşıyor musunuz? Cevabınız evet ise lütfen kısaca açıklayınız.
Evet
Hayır
19. Alkol kullanıyor musunuz? Evet ise günlük tüketim miktarınız nedir ve kaç yıldır kullanıyorsunuz?
Evet
Hayır
20. Sigara kullanıyor musunuz? Evet ise günlük tüketim miktarınız nedir ve kaç yıldır kullanıyorsunuz?
Evet
Hayır

21. Uyuşturucu kullanıyor musunuz?
Evet
Hayır
22. Herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?
Evet
Hayır
Bilgim dahilinde olan, önceki veya mevcut rahatsızlıklarım nedeniyle oluşacak tazminat tutarlarının
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından ödenmeyeceğini kabul ediyorum. Bu başvuru formundaki
tüm sorulara doğru ve tam cevap verdiğimi kabul ederim. Başvuru formundaki beyanlarımın
doğruluğunu ispatlayamadığım durumlarda, sigortadan doğan haklarımı kaybedeceğim konusunda
bilgilendirilmiş bulunuyorum.
Kredi hayat sigorta süresi, kredi kullanım süresi kadar sunulmaktadır. Kredi süresi içinde, riskin
gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemesi, sertifika kapsamında dain-i mürtehin olarak
tanımlanan bankaya yapılacaktır. Kredi borcu ödendikten sonra teminat tutarından arta kalan tutar
olması halinde, vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda ilgili tutar kanuni varislere ödenecek olup,
istem dışı işsizlik/kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik/gündelik hastane risklerinin
gerçekleşmesi durumunda ise sigorta sahibine ödeme yapılır.
Kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik olması
durumlarında sigorta sözleşmesi iptal edilecektir.
Sigortanın bitiş tarihinden önce sonlandırılması durumunda kalan zamana ait prim, varsa gerekli
kesintiler yapıldıktan sonra, sigortalıya iade edilir. Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi
kararlaştırılmış ise ilk taksitin ödenmesi ile sözleşme yürürlüğe girer.
*İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı: Sigortalının, bir işyerinde çalışırken herhangi bir kasıt ve kusuru
olmaksızın gelir getirici işini kendi iradesi dışında kaybetmesi durumudur. İstem Dışı İşsizlik
Teminatı, bu hallerde kredi veren tarafında oluşmuş kredi borç bakiyesi taksitlerinin,
sertifikada/özel şartta belirtilen limit ve şartlar dahilinde ödenmesini kapsar. Bu teminat, işsizlik
gerçekleştiğinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 4(a) maddesi
kapsamında olan veya aynı kanunun geçici 20. Maddesinin 1 Fıkrasında sayılan özel emekli sandığı
kapsamındaki sigortalı kişileri kapsamakta aynı işverenle aynı işyerinde tam-yarı zamanlı ve
belirli/belirsiz süreli iş akdi ayrımı olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir
veya birden fazla işveren nezdinde istihdam ilişkisi içinde geriye dönük olarak en az 180 gün
çalışmakta olan ve Türkiye İş Kurumu"na kayıt olmuş kişiler için geçerlidir.
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Ek Teminatı: Sigortalının kaza veya hastalık
nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir. Bu teminat T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı tam teşekküllü ve SGK ile anlaşmalı bir devlet - özel hastaneden temin edilecek
teşhis ve geçici iş göremezlik raporu ve tetkik sonuçları ile belgelendirilmek kaydıyla sigortalının
kaza neticesinde ya da hastalık sonucu geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesi halinde kredi
veren tarafında oluşmuş kredi borç bakiyesi aylık taksitlerinin, sertifika/özel şartta belirtilen limit ve
şartlar dahilinde ödenmesini kapsar. Bu teminattan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddelerine dahil olan serbest meslek
sahibi veya aynı kanun madde 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddelerine dahil olan devlet memurları
yararlanabilmektedir.
Gündelik Hastane Ek Teminatı : Sigortalının ; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık
sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi durumudur. Bu teminat SSK"lı, Bağkur"lu veya devlet
memuru (SGK statüsü) dışındaki hak sahiplerinin (diğer bir deyişle İstemdışı İşsizlik veya Kaza veya
Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatlarından yararlanabilen kişiler hariç) sigorta süresi
içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı
tam teşekküllü ve SGK ile anlaşmalı bir devlet - özel hastanede gündelik hasta olarak tedavi altında
bulunma halini teminat altına almaktadır.
İstem Dışı İşsizlik/Geçici İş Göremezlik/Gündelik Hastane ek teminatlarının işlerlik kazanabilmesi için
sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren 90 (doksan) gün süre geçmesi gereklidir. Riskin
gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için İstem Dışı İşsizlik ve Geçici
İş Göremezlik ek teminatları için 30 (otuz) gün, Gündelik Hastane ek teminatı için 7 (yedi) gün
bekleme süresi uygulanacaktır. Bu teminatlar kapsamında ard arda en fazla 6 (altı) ay ödeme
yapılacak olup, sigorta süresi boyunca toplam azami tazminat süresi en fazla 18 ay ile sınırlıdır.
Vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda dain-i mürtehin ve lehtar olan bankaya yapılacak ödemeler
sonrası varsa kalan tazminat tutarının hak sahiplerine ödenebilmesi için vergi ilişiği bulunmadığına
dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde veraset ve intikal
vergisi kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ticari Elektronik İletişim Onayı
Sigortalı/Sigorta Ettiren
NN Hayat ve Emeklilik tarafından sunulan; sözleşme ya da poliçelerinize yönelik bilgiler ile ürün,
hizmet ve kampanyalarla ilgili tanıtımlar da dahil her türlü ticari iletiyi telefon, e-posta, SMS gibi
elektronik yollarla almak ister misiniz? Bu iletileri ileride almaktan vazgeçmeniz halinde red hakkınız
her zaman saklıdır.
Evet
Hayır
Ticari ileti alma konusundaki onayınızı www.nnhayatemeklilik.com.tr adresinde yer alan İnternet
şubemiz üzerinden de verebilir veya değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
Bu aydınlatma metni, NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulan hizmetler
kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) uyarınca bilgilendirilmeniz ve açık rızanızın temini amacıyla hazırlanmıştır.
“Kişisel verilen işlenmesi” kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için www.nnhayatemeklilik.com.tr adresinde yer
alan NN Hayat ve Emeklilik Kişisel Verileri İşleme Politikası’nı (“Politika”) inceleyebilirsiniz.
Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirketimizle
paylaşmanız halinde veya Şirketimizin yetkili acenteleri ya da diğer kanallar üzerinden fiziki ve
elektronik ortamlarda elde edilmektedir.
Elde edilen kişisel verileriniz, Politika"da yer alan amaçların yanı sıra özellikle Şirketimiz tarafından
yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların
yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde
olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimiz tarafından sunulan ürün
ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması
ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirketimizin ticari stratejilerinin planlanması ve icrası;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amaçları kapsamında özellikle (i) bireysel
emeklilik sistemi ("BES") hizmetleri özelinde; bireysel emeklilik başvurularının ve katılımcı veya
ödeyen bilgilerinin alınması, sözleşme tanzimi, tahsilatın yapılması ve fona yönlendirilmesi,
Takasbank"ta hesap açılması, BES sözleşmesinin katılımcıya gönderilmesi, çıkış, iptal ve cayma
işlemlerinin yapılması; (ii) sigortacılık hizmetleri özelinde ise; sigorta başvurularının ve sigortalı veya
sigorta ettiren bilgilerinin alınması, poliçelendirme yapılması, prim tahsilatının yapılması, poliçenin
sigortalıya gönderilmesi, teminat için hasar değerlendirmelerinin yapılması, riskin gerçekleşmesi
durumunda hasar değerlendirmelerinin yapılması amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde
işlenebilmekte, Şirketimize veya Şirketimiz adına ürün ve hizmet sağlayan taraflar ile iş
ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, yetkileri kapsamında,
aktarılabilir.
Kanun"un 11. maddesi uyarınca, Şirketimizden kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme; verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve
bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme; gerek
Şirketimiz kayıtlarında gerekse Şirketimiz tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış
verilerinizin düzeltilmesini isteme; verilerinizin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok
edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel
verilerinizin bu metin kapsamında verilen onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise kanuna
aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

AÇIK RIZA
Yukarıdaki aydınlatma ve rıza metni ile Politika"da belirtilen amaçlarla ve özellikle tarafınıza
sigorta poliçesi düzenlenebilmesi ve daha sonrasında hasar değerlendirmenizin yapılabilmesi
için sunulan kimlik belgelerinizde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz (din ve kan grubu
verilerinizin), sağlık beyanınız ve raporlarınız gibi kaynaklardan temin edilen sağlık
verilerinizin;iletmiş iseniz dernek, vakıf veya sendika üyeliğine ilişkin verilerinizin işlenmesini
kabul ediyor musunuz?
Sigortalı

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Başvuru Formu, Ticari Elektronik
İletişim Onay metni ve Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve
Açık Rıza metnini okudum, anladım ve
bir nüshasını teslim aldım.

Sigorta Şirketi
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Sigortalı/Sigorta ettiren
İmza

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük - Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building
No:4/92 34485 Sarıyer / İSTANBUL T: 0 212 334 05 00 (pbx) F: 0 212 346 38 25 E:
info@nnhayatemeklilik.com.tr www.nnhayatemeklilik.com.tr Müşteri
İletişim Merkezi: 444 1 666 Mersis No: 0649033445000019

Hayat ve Emeklilik

Kredi Hayat Sigortası
Kredi Bağlantılı Sigortalar Bilgi Formu
1.BİLGİLER

Sigortalı/Sigorta Ettiren
Tüm alanların doldurulması zorunludur.
Adı Soyadı
Teklif No
T.C. Kimlik No.
Cep Telefonu*
Ev/İş Telefonu*
E-posta*
Adres
* 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. İlgili değişiklik, kredi kullanan tarafından ayrıca sigorta şirketine
de bildirilmelidir.

Kredi Kuruluşu
Ticari Unvanı
Telefonu
Faks No
Adresi

Burgan Bank A.Ş.
0850 222 8 222
0212 371 42 42

Sigortacı
Teminatı veren sigortacının
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Ticari Unvanı
0212 334 0500
Telefon
0212 346 3825
Faks No.
Adres
Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul
1.2. Katılım sertifikasının/poliçenin gönderimi için tercih ettiğiniz yöntem
Posta/Kargo Satış Anında İnternet Şubesi E-posta
1.3. Yenileme bildirimi için tercih ettiğiniz yöntem
Poliçeniz yenilemeli değildir.
1.4. Kredinin vadesi ve tutarı
TL
Ay/

1.5. Kredi ile bağlantılı sigortalar ve asgari teminatları, teminat tutarları
Teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
Vefat Teminatı
Vade
Tutar

1.6. Prim Bilgileri
Prim teklif tutarı:
TL
Prim ödeme periyodu:Tek Prim
Prim tahsil yöntemi:Peşin (Kredi bedelinden düşülecektir.)
1.7. Hayat ve ferdi kaza sigortaları için, varsa risk kabul politikasına göre belirlenen yenileme
kriterleri:
Poliçeniz yenilemeli değildir.
2. AÇIKLAMALAR
2.1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya aracısı yoluyla yaptırmak istediğiniz takdirde,
istenilen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i kredi kuruluşu olacak şekilde
düzenlenen katılım sertifikasını/poliçeyi mevcut katılım sertifikanızın/poliçenizin başlangıç
tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu durumda kredi
kuruluşu tarafından düzenlenen katılım sertifikası/poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek
ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak hesabınıza iade
edilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu"nun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların
sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.
2.2. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla bir aylık sürenin geçmesinden sonra yapılacak iptal
taleplerinde yıllık katılım sertifikası/poliçede gün esası, uzun süreli katılım sertifikası/poliçelerde ise
ayrılma (iştira) değeri ödenir. Detaylar katılım sertifikasında/poliçede belirtilir . 13/01/2011 tarih ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu"nun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin
hükümler saklıdır.
2.3. Kredi kullanımı esnasında bu bilgi formunda yenileme bildirimi, 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 kredi kuruluşuna bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda kredi
kuruluşu, en son güncellenen iletişim bilgilerini dikkate alarak bildirim yapacaktır . İlgili değişiklik,
kredi kullanan tarafından ayrıca sigorta şirketine de bildirilmelidir.
2.4. 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.
2.5. Kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi veya kredi borç yapısında değişiklik
olması durumlarında sigorta sözleşmesi iptal edilecektir.
3. TEMİNATLAR
Kapsam altına alınan teminatlar ve teminat tutarları ile ilgili bilgiler poliçeniz üzerinde ayrıca
belirtilmiş olup bu bilgilendirme formundaki hükümler uygulanacaktır. Bu sözleşme kapsamında
sunulan teminatlar;
3.1. Vefat Teminatı
Vefat Teminatı ana teminattır. Sigortalının; sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde sertifikada
belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigorta teminatı kapsamında Dain-i Mürtehin
olarak tanımlanan bankaya ödenecektir. Kredi borcu ödendikten sonra teminat tutarından arta
kalan tutar olması halinde ilgili tutar kanuni varislerine ödenir.
4. GERÇEĞE UYGUN BEYANDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigortalı tarafından yapılması gereken beyanlar hakkında Sertifika"da yazılı ilgili teminatlar
kapsamında Hayat Sigortaları Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile Türk Ticaret
Kanunu"ndaki hükümler uygulanır. Sigortalı, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş." ye bildirdiği tüm bilgilerin
doğru ve kendi beyanı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sigortalı, satış sözleşme gereğince hizmet
alırken kendisi ve/ veya bağımlı bireyler hakkında verdiği bilgilerin yanlış, eksik veya yalan
olduğunun tespit edilmesi halinde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş." nin uğrayacağı her türlü zararı NN
Hayat ve Emeklilik A.Ş."ye tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
Sözleşme kurulmadan önce, başvuru esnasında sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu
yükümlülüğün ihlali halinde Sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle
sözleşmeye devam etme hakkı saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında Sigortacıya eksik
veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız.
5. VERGİ UYGULAMASI
Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir. İndirim konusu yapılacak
primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15"ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık
tutarını aşamaz.
6. GENEL BİLGİLER
6.1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir
sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.

6.2. Birden fazla Sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda
her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.
6.3. Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli
artırılabilir.
6.4. Sigorta Ettiren/Sigortalı, kendisinin veya başkasının hayatını ölüm veya hayatta kalma
ihtimaline karşı sigorta ettirebilir. Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için o kişinin
hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Sigorta bedelinin mutad cenaze
giderlerini aşması halinde Sigortalı veya kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Menfaat şartının
sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde sözleşme o andan itibaren geçersiz hale
gelir ancak, Sigorta Ettirene/Sigortalıya iştira değeri ödenir.
6.5. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, teklif tarihinden itibaren 30 gün içinde
reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme
kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir. Teklif reddedilmişse ödenen
para iade edilir.
6.6. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, sertifikanın
tesliminde ödenmesi gerekir. İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının
sorumluluğu başlamaz.Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşinat veya ilk taksitinin
ödenmesi ile başlar. Sigorta primi, peşinatı ve/veya sertifika üzerinde belirtilen prim taksitlerinden
herhangi birinin vade bitimine kadar ödenmemesi halinde ise, sigortalı/kredi kullanan temerrüde
düşer.
6.7. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle)
ödeme belgesi almayı unutmayınız.
6.8. Sözleşme kurulmadan önce, başvuru formunda yer alan sorulara 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 takdirde, tazminat ödeme süresi
uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.
6.9. Üstlenilen risk için alınan prim, risk primini ifade eder.
6.10. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Hayat
Sigortaları Yönetmeliği"ni dikkatlice okuyunuz.
6.11. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 44 gün içinde alınan iptal taleplerinde ödenmiş olan tüm
prim iade edilir.
7. İSTİSNALAR
Uyuşturucu madde kullanımına bağlı gerçekleşebilecek her türlü risk işbu poliçe teminatı dışındadır.
Aksi poliçe özel şartlarında ya da poliçe zeyilinde belirtilmediği sürece; asker, polis, yeraltında veya
sualtında çalışanlar (madenci, mermer işçisi, taş ocağı veya çakıl ocağı işçisi, dalgıç, dalış hocası,
balık adam gibi), yüksek elektrik akımı ile çalışanlar, 15 metre ve üzerinde çalışanlar, itfaiyeci, ağır
sanayi tipi makinelerde çalışanlar, benzin pompacıları, patlayıcı/yanıcı madde ile çalışanlar, görevi
gereği nakit para/değerli eşya taşıyan kişiler, yolcu sıfatı dışında hava/deniz yolu ile seyahat edenler
(pilot, gemi kaptanı, balıkçılar gibi), kaynakçı, profesyonel dağcı/dağcılık sporcusu, uçuş eğitmeni,
çatı kaplayıcısı, demirci/dökümcü, profesyonel veya amatör olarak her türlü hız yarışmalarına
katılanlar (ralli, motosiklet yarışları gibi) bu meslekleri icra ederken ortaya çıkabilecek olan risk ve
buna bağlı tazminatlar poliçe kapsam dışındadır.
7.1. Vefat Teminatı Kapsam Dışı Durumlar:
7.1.1. Sigortalı, Sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı
işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı
sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket
yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
7.1.2. Sigortalı, yenilemeler de dahil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm
ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara
teşebbüs sonucu ölürse, Sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu süre sözleşmeyle
kısaltılabilir. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir
rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.
7.1.3. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun
öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu
bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
7.1.4. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı
savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme
tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
7.1.5. Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah
kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü
saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız
riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

8. ÖDEMENİN YAPILMASI
8.1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, sözleşmenin hazırlanmasını
müteakip sigortacınızdan isteyebilir, ilgili listeyi www.nnhayatemeklilik.com.tr web sitemizden
temin edebilirsiniz.
8.2. Sigorta ettiren veya hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrenmesi durumda gecikmeksizin,
gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kredi kuruluşuna ve ilk sayfada adres ve telefonları yer alan
sigortacıya başvuruda bulunmalıdır.
8.3. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.
9. DİĞER BİLGİLER
Sigortacı;
Tahkim Sistemine Üye
Tahkim Sistemine Üye Değil
10. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara
başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde
talepleri cevaplandırmak zorundadır.
Yukarıda yazılı bilgileri okudum, anladım, bilgi formunun bir nüshasını teslim aldım.
Kredi Kullananın/Sigortalının
Adı ve Soyadı
Tarih
İmza

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İki örnek olarak düzenlenen ve sayfaları kredi kullanan tarafından imzalanan formun bir örneği
kredi kullanana verilecek, diğeri kredi kuruluşu tarafından saklanacaktır.
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