
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veriler ile ilgili haklarınızı, dilerseniz www.fibaemeklilik.com.tr üzerinden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 

34742 Kadıköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya posta kanalıyla, verisorumlusu@fibaemeklilik.com.tr adresine  e-posta yoluyla, fibaemeklilik@hs03.kep.tr KEP adresine veya 

internet sitesinde yer alan başvuru yöntemlerinden herhangi biriyle kullanabilirsiniz.

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması

● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

● Açık rızanızın bulunması şeklinde hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması

•  FİBA EMEKLİLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, FİBA 

EMEKLİLİK tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari 

risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,

• FİBA EMEKLİLİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerine önerilmesi ve ürün ve hizmetlerden müşterileri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,müşteri 

memnuniyeti operasyonları,

• FİBA EMEKLİLİK’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk 

aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,

• Bireysel emeklilik ve sigortacılık ile ilgili yeni ürün tanıtımı, portföy istatistik çalışmaları yapılması, amaçlarıyla işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak üzere; FİBA EMEKLİLİK iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, altyapı 

hizmet sağlayıcılarına, sözleşmeli avukatlara, asistans hizmeti veren kuruluşlara, reasürans, tazminat ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmak üzere reasürörlere, bulut bilişim sistemleri 

sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından doldurulan poliçelerle, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

● Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi veya acenteleri ile bireysel emeklilik aracıları tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında toplanmakta 

ve işlenmektedir.

b) FİBA EMEKLİLİK Tarafından Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

FİBA EMEKLİLİK tarafından, müşterilere ait kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, finans, müşteri işlem bilgisi ve sağlık bilgisi kategorilerinde kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri 

toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve tabi olunan mevzuata ilişkin yükümlülüklerin ifası başta olmak üzere;



Hizmete Özel:Official Use Only / Kişisel Veri İçermez

2- Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir.

3- Hediye ürünleri haricinde birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır.

4- Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli artırılabilir.

5- Üründeki teminatlarda yer alan muafiyet ve bekleme sürelerine dikkat ediniz.

6- Pembe Kurdele Hayat Sigortası tek seferlik kullanım için olup ileriye yönelik bir hak doğurmamaktadır. Bu paketten 18-65 yaş arası kişiler 1 kez yararlanabilmektedir.

7- Pembe Kurdele Hayat Sigortası hediye olarak verilmekte olup parasal bir değeri yoktur. Pembe Kurdele Hayat Sigortası’nın aktive edilmemesi durumunda Fibaemeklilik hediye sahibine karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

8- Poliçe başlangıç tarihi itibariyle bilinen mevcut hastalıklar kapsam dışındadır.

9- Poliçe süresi 1 yıllık olup, süre sonunda yenilenmeyecektir.

10- Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalığın belgelendirilmesinden sonra 30 günlük bekleme süresi mevcuttur.

11- 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.

12- Bu üründe ödünç para alma (ikraz) ve kâr payı alma hakkı bulunmamaktadır.

13- Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartları’nı ve Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’ni, başvurunuzu ve sözleşmede belirtilen özel şartları dikkatlice okuyunuz.

Teminat veren sigortacının

Ticaret Unvanı: Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Adresi: Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16 Kat: 5  34742  Kozyatağı / İstanbul

TAZMİNAT DEĞERLENDİRMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Vefat Tazminatı Taleplerinde

Vefat sebebini gösteren doktor raporu veya ölüm nedeni belirtir TÜİK ölüm belgesi, Hayat Sigortası Genel Şartları kapsamında tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülebilecek bilgi ve belgelerdir.                                                                                                                                                               

Tehlikeli Hastalıklar  Tazminatı Taleplerinde

Sigortalı tarafından tanzim ve imza edilmiş Tehlikeli Hastalık Tazminat talep formu ile tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları, tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından 

gerekli görülen diğer bilgi ve belgelerdir.

VERGİ UYGULAMASI

GENEL BİLGİLER

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

1-Hediye üründür. Para ile satılamaz.

 BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILMASI BEYANI

5549 Sayılı Kanun'un 15. maddesine göre Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile girdiğim kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi nam ve hesabıma hareket ettiğimi, aksi durumda bildirim yapmak zorunda olduğumu bildiğimi ve başkası adına 

veya hesabına hareket ettiğim takdirde bunu yazılı olarak Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye beyan edeceğimi, aksi davranışın 5549 sayılı Kanunu'nun 15. Maddesi ve ilgili mevzuat gereği cezai müeyyide gerektirdiğini bildiğimi, bu hususta suç 

gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederim.

MESAFELİ SATIŞA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İşbu Mesafeli Sigorta Sözleşmesi/Bilgilendirme Metni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler başlıklı 49. maddesi ile 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal 

Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak uzaktan iletişim yöntemi ile akdedilmiştir. Müşteri ile ayrıca yazılı bir sözleşme imzalanmayacak olup, işbu sözleşme/bilgilendirme metni müşteri’nin tercih ettiği uzaktan iletişim aracı 

ile gönderilecektir. Sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe, müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin işbu sözleşmenin kağıt üzerinde bir örneğinin verilmesini sigorta şirketinden veya acenteden talep edebilir.

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Genel Müdürlük

 Sarıkanarya Sk  Yolbulan Plaza B Blok No:16 Kat 5 

Kozyatağı 34742 İstanbul

Mersis No: 0396059952300012

444 82 88

www.fibaemeklilik.com.tr

musterihizmetleri@fibaemeklilik.com.tr

Tel:0216 665 28 00

Fax:0216 665 28 02

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME METNİ
LÜTFEN OKUYUNUZ

■ En az iki nüsha olarak düzenlenen bu metin, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 14.02.2020 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmeleri’nde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik'e istinaden hazırlanmıştır. 

ÜRÜN ÖZEL ŞARTLARI VE ÖZELLİKLERİ

 Kapsam altına alınan teminatlar, teminat tutarları ve sözleşme özel şartları ile ilgili detaylı bilgiler sözleşmeniz üzerinde ayrıca belirtilmiştir. Vefat teminatı Hayat Sigortası Genel Şartları'na, göre düzenlenmiş olup hiçbir koşulda genel şartlarda belirtilen 

istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır. Tehlikeli Hastalıklar teminatı ürün özel şartlarına ve Hayat Sigortası Genel Şartları'na tabidir. Teminatlarla ilgili şartların tamamı için lütfen sertifikanızı, internet sayfamızı ve genel şartları 

inceleyiniz veya satış yöneticinizden isteyiniz.         

■ Kadınlara Yönelik Kanser Hastalıkları Teminatı:

Geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Bu teminat ile aşağıdaki hastalıklar teminat altına alınır: 

a) Meme Kanseri 

b) Rahim Kanseri

c) Rahim Ağzı Kanseri 

d) Rahim İçi Kanseri 

e) Yumurtalık Kanseri 

f) Tüpler, Vajina / Vulva Tümörleri 

Kadınlara Yönelik Kanser Hastalıkları Teminatı Önemli İstisna Maddeleri:

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar Kadın Kanser Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:

a) Sigortalının, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum. (hastalık ya da kazanın sonuçları, kötüleşmesi veya 

nüksetmesi)

b) Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.

c) Doktor tavsiyesi ya da gözetimi dışında alkol ve ilaç kullanımı.

d) Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.

e) İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.

f) Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.

g) Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.

h) Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde ortaya çıkan, kadın kanser hastalıklar ve ameliyatlar.

Muafiyetler: 

- Kadınlara Yönelik Kanser Hastalıkları Teminatında sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün muafiyet süresi uygulanır, muafiyet süresi içinde oluşan hasarlar teminat kapsamı içine alınmaz.

- Bekleme süresi hastalığın belgelenmesinden itibaren 30 gündür.

Sigortacı poliçede belirtilen teminatları belirtilen şartlar dahilinde ödemekle yükümlüdür.

■ Vefat Teminatı: 

Sigortalının sözleşmede belirlenen süre içinde teminat kapsamında olmayan hâller dışında bir sebeple ölümü durumunda sigortacının poliçede belirtilen bedeli ödemeyi üstlendiği teminatı ifade eder. 

Vefat Teminatı Önemli İstisna Maddeleri:

1) Sigortalının, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda ölmesi teminat dışındadır. Bu durumda sigortacı, sigortalının intihar veya intihara teşebbüs sonucu öldüğü tarihte sigortanın kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal matematik karşılığını ve 

varsa kâr payını öder. Ancak;  

a) Sözleşmede daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, yenilemeler de dâhil olmak üzere sigorta süresinin başlangıcından itibaren üç yıl dolmadan önce sigortalı, akli melekelerinde bir rahatsızlık sebebiyle intihar veya intihara teşebbüs sonucu ölmüşse  ya 

da  b) Sözleşmede daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, ölüm ihtimaline karşı yapılmış olan ve yenilemeler de dâhil olmak üzere en az üç yıldan beri devam eden bir sözleşmede, sigortalı, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs 

sonucunda ölürse,  sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. 

2)Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı ederse, sigortacı, sigorta bedeli ödeme borcundan kurtulur. Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun 

öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelini talep hakkını kaybeder; bu bedel, ölen sigortalının mirasçılarına ödenir. 

3)Sigortalının münhasıran uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ya da suç işlemek veya suça teşebbüs eylemleri sebebiyle ölümü hâlinde sigorta bedeli ödenmez; sigortacı, kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal matematik karşılığını ve varsa 

kâr payını ödemekle yükümlüdür. 

4)Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında sigorta ettirenin veya sigortalının beyanına ya da sigortacının erişimine izin verdiği tıbbi kayıtlarına göre sigortalının sözleşmenin yapılması esnasında veya öncesinde mevcut rahatsızlıkları ve tıbbi 

değerlendirmeye göre bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar sebebiyle ölüm rizikosu, açıkça poliçede belirtilmiş olmak kaydıyla teminat kapsamı dışında bırakılabilir.

5)Aşağıda belirtilen hâllerden kaynaklı ölümler, aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigorta teminatı dışındadır. Sigortalının belirtilen bu sebepler yüzünden ölümü hâlinde ölüm teminatı ödenmez; sigortacı kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal 

matematik karşılığını ve varsa kâr payını ödemekle yükümlüdür. 

a) İlan edilmiş olsun olmasın savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, 

b) İhtilal, isyan, ayaklanma ya da nükleer, biyolojik, kimyasal terör veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca terör eylemi olarak nitelenen eylemlere bizzat iştirak, 

c) Nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanımı ya da nükleer, radyoaktif, biyolojik veya kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı veya sabotaj; tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer reaksiyon, radyasyon, kirlenme gibi nükleer 

rizikolar.

TEMİNATLAR

Tel & Fax no: 0 216 665 28 00 /  0 216 665 28 02

SİGORTACI VE ARACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 

ÖDEMENİN YAPILMASI

Sigortalı Adayının Adı Soyadı

İmza

1- Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir.

2- Sözleşmede birden fazla lehtar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür. Lehtarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir. Mirasçı dışındaki kimseler de lehtar olarak gösterilebilir.

3- Tazminat başvusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasının ardından sigortacınızdan isteyiniz.

4- Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yukarıda adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz.

5- Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 

6- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve Türk Ticaret Kanunu’nun 1482. madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişikin istemler herhalde 

riskin gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

DİĞER BİLGİLER

Sigortacı tahkim sistemine üye değildir. Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilirsiniz

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş

İmza / Kaşe

Sigortacı

ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için şirket iletişim adresi musterihizmetleri@fibaemeklilik.com.tr ve telefonlarına 444 82 88 başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri 

cevaplandırmak zorundadır. 


