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Standart Kritik Hastalık
Sigortası nedir?
Standart Kritik Hastalık Sigortası, en sık rastlanan
5 kritik hastalığın teşhisi anında toplu para güvencesi 
sağlayan, bu sayede sizin ve ailenizin hayat standardını 
koruyan finansal bir güvencedir. 

Standart Kritik Hastalık Sigortası
size ne sağlar?
Standart Kritik Hastalık Sigortası kalp krizi, inme ve kanser 
gibi kritik hastalıklarla karşılaşmanız durumunda bugüne 
kadar elde ettiğiniz varlıklarınızı ve birikiminizi korurken 
hastalık dönemindeki nakit ihtiyaçlarınızın da 
karşılanmasına yardımcı olur. Üstelik, sağladığı yaşam 
kaybı teminatıyla da sevdiklerinizin kendilerini finansal 
açıdan güvende hissetmelerini sağlar.

Ne kadar prim ödemeniz gerekiyor?
Prim tutarınız yaşınıza, cinsiyetinize ve seçeceğiniz 
paketteki teminat tutarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Standart Kritik Hastalık Sigortası’nın 
teminat kapsamı nedir?
18-50 yaş arasındaki sağlıklı kişiler için sunduğumuz 
Standart Kritik Hastalık Sigortası kanser, kalp krizi 
(myokard enfarktüsü), ameliyatı gerçekleştirilmiş kroner 
arter by-pass cerrahisi ve kalp kapakçığı cerrahisi ile inme 
hastalıklarına karşı güvence sağlar.

Bu hastalıklardan herhangi birine maruz kalmanız halinde, 
poliçenizde belirlediğiniz kritik hastalık teminat tutarını 
öderiz.



Sigorta süresi içinde yaşam kaybı durumunda paket 
dâhilinde belirlediğiniz yaşam kaybı teminat tutarını 
sevdiklerinize öderiz. Sigorta süresi içerisinde kritik hastalığa 
yakalanıp kritik hastalık teminatını almış olmanız 
durumunda; yaşam kaybı gerçekleştiğinde, yaşam kaybı ve 
kritik hastalık teminatı arasındaki farkı sevdiklerinize öderiz.

İş Bankası Şubesi’nden ya da anadoluhayat.com.tr’den 
satın alabilirsiniz. 

Gelir vergisi avantajı var mı?
 
Kendiniz, eşiniz ve/veya küçük çocuklarınız için yapt ığınız 
ödemelerde ödediğiniz primin tamamını; primi ödediğiniz 
ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık 
tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki 
vergi diliminize göre %15 ila %40 arasında değişen oranlarda 
gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Diğer avantajlar neler?
 
Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti:
Acil durumlarda S.O.S. International Ambulans Servisi 
A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı 
hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Acil kapsamına 
girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan 
tüm durumlarda ise 1. derece yakınlarınız için ambulans 
hizmetinden %20 indirimli yararlanabilirsiniz.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim:
Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, 
anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, 
indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Detaylar için 
anadoluhayat.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim:
Anadolu Sigorta’dan satın alacağınız kasko, konut ve
sağlık sigortalarında %40’a varan indirim avantajından
faydalanırsınız. 



Bize ulaşın
Detaylı bilgi için, anadoluhayat.com.tr’den

ya da 0850 724 55 00 numaralı
Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizden

bize ulaşabilirsiniz.


