
Yaşam teminatıyla 
sevdiklerinize, 

tam ve kalıcı sakatlık 
durumunda size finansal 

güvence sağlar! 
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Tam Kapsamlı 
Hayat Sigortası nedir?
Tam Kapsamlı Hayat Sigortası, yaşam kaybı ile 
tam ve kalıcı sakatlık risklerine karşı teminat 
sunarak sizin ve sevdiklerinizin hayat standardını 
koruyan finansal bir güvencedir.

Tam Kapsamlı Hayat 
Sigortası size ne sağlar?
Tam Kapsamlı Hayat Sigortası kapsamında sadece 
yaşam kaybı teminatına sahip olabileceğiniz gibi, 
dilerseniz yaşam kaybı teminatı ile birlikte; kaza 
sonucu yaşam kaybı teminatına, kaza veya hastalık 
sonucu tam ve kalıcı sakatlık teminatına ya da her 
3 teminata birden sahip olabilirsiniz.

Tam Kapsamlı Hayat Sigortası, kaza veya hastalık 
sonucu tam ve kalıcı sakatlık riski ile karşılaşmanız 
durumunda, sigorta başlangıcında beklenti ve 
tercihlerinize göre belirlediğiniz teminat tutarını 
sizlere tazminat olarak öder.
 
Bunun yanında, sigortanız devam ederken yaşam kaybı 
riski ile karşılaşmanız halinde, Tam Kapsamlı Hayat 
Sigortası geride kalan sevdiklerinize poliçenizde 
belirtilen teminat tutarında tazminat ödemesi yapar.
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Prim tutarınız, yaşınıza, seçeceğiniz teminat tutarı ve
türüne göre değişkenlik gösterir.

Ne kadar prim ödemeniz 
gerekiyor?

50.000 TL Yaşam Kaybı, Kaza Sonucu Yaşam Kaybı ve 
Tam ve Kalıcı Sakatlık Teminatı İçin Örnek Aylık 
Prim Tablosu

Yaş
Yaşam Kaybı 

Teminatı Prim Tutarı

30

40

50.000,00

50.000,00

12 TL

21 TL

Yaş Yaşam Kaybı 
Teminatı Prim Tutarı

30

40

50.000,00

50.000,00

Kaza Sonucu 
Yaşam Kaybı 

Teminatı

50.000,00

50.000,00

Tam ve Kalıcı 
Sakatlık 
Teminatı

50.000,00

50.000,00

23 TL

32 TL

50.000 TL Yaşam Kaybı Teminatı İçin Örnek Aylık 
Prim Tablosu



Prim tutarınız, yaşınıza, seçeceğiniz teminat tutarı ve
türüne göre değişkenlik gösterir.

Ne kadar prim ödemeniz 
gerekiyor?

18 ile 69 yaş arasında ve sağlıklıysanız Tam Kapsamlı 
Hayat Sigortası’ndan faydalanabilirsiniz. 

Sigorta süresi 1 yıldır. Poliçeniz, sağlık beyanına gerek 
kalmadan beş yıl süreyle 69 yaşınıza kadar otomatik 
yenilenecektir. Teminatınız da her yıl TÜFE oranında 
artırılacaktır. 

Ne kadar süreyle prim 
ödemeniz gerekiyor?



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

Gelir vergisi avantajı var mı?

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 birinci 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.

Diğer avantajlar neler?



Bize ulaşın
Hayatınız ile ilgili bugün vereceğiniz bir 
karar, yarınlarınızı güvence altına alır. 

Detaylı bilgi için, anadoluhayat.com.tr’den 
ya da 0850 724 55 00 numaralı

Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizden

bize ulaşabilirsiniz.


