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Teminat başvurularınızı hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurmanız ve 
formun ekinde belirtilen belgeleri şirketimize tam olarak iletmeniz önem arz etmektedir. Göndereceğiniz belgelerin 
incelenmesi neticesinde gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilir.

Adı Soyadı: 
T.C. Kimlik Numarası:
Bireysel Emeklilik Hesap Numarası:

EV HANIMLARI EMEKLİLİK  PLANI KATKI PAYI ÖDEME TEMİNATI TALEP FORMU

Eşin Vefatı
Eşin Tam ve Daimi Maluliyeti 
Katılımcının Tam ve Daimi Maluliyeti 

Katılımcı Bilgileri

Talep Nedeni:

Başvuru Sahibi 

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu :

Katılımcıya yakınlık derecesi :

Beyan ve Taahhüt

Bu formda beyan ettiğim tüm bilgiler ile formun ekinde sunduğum belgelerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. 

Düzenleme  Tarihi:                                                          İmza:
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Eşin Vefatı Durumunda Talep Edilecek Belgeler

Eşin Tam ve Daimi Maluliyeti Durumunda Talep Edilecek Belgeler

Engelli sağlık kurulu raporu

- Maluliyete yol açan hastalığın ilk teşhis tarihini gösteren sağlık kayıtları
- Medula sisteminden alınacak;

Muayene detayı
Rapor listesi
Kullanılan ilaç listesi

- Sağlık Verilerine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (Katılımcı tarafından imzalanmalıdır.) 

 ( Resmi yetkili devlet hastanesinden alınacak sürekli , en az %60 özür oranının belirtildiği 
engelli sağlık kurulu raporu ) 

TAZMİNAT TALEBİNDE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

Katılımcının Tam ve Daimi Maluliyeti Durumunda Talep Edilecek Belgeler

- Katılımcı adına düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Aslı ya da noter onaylı sureti )
- Engelli sağlık kurulu raporu (Resmi yetkili devlet hastanesinden alınacak sürekli , en az %60 özür  oranının 
belirtildiği engelli sağlık kurulu raporu )
- Maluliyete yol açan hastalığın ilk teşhis tarihini gösteren sağlık kayıtları
- Katılımcı ve eşe ait kimlik fotokopileri
- Medula sisteminden alınacak;
Muayene detayı
Rapor listesi
Kullanılan ilaç listesi
- Sağlık Verilerine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (Katılımcının eşi tarafından imzalanmalıdır.) 

- Veraset ilamı veya noterden alınacak mirasçılık belgesi (Aslı ya da noter onaylı sureti)
- Katılımcı adına düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Aslı ya da noter onaylı sureti )
- Ölüm belgesi, gömme izni veya defin ruhsatı
- Epikriz raporu veya ölüm nedenini açıklayan doktor raporu
- Medula sisteminden alınacak;

Muayene detayı
Rapor listesi
Kullanılan ilaç listesi

-

00028-00001-1-201809



SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Tarih İmza

Kabul ediyorum. Kabul etmiyorum.

BİLGİLENDİRME
Kişisel sağlık verileriniz; sözleşmenize ilişkin teklif sunulabilmesi, sözleşmenizin kurulabilmesi, sözleşmenize ait 
operasyonel süreçlerin yürütülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, risk kabul analizi, fiyatlandırma ve tazminat 
değerlendirmesi yapılabilmesi, reasürans süreçlerinin yürütülmesi, iç kontrol, denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinde 
bulunulması, finansal ve aktüeryal hesaplamaların yapılması, bilgi ve belge saklama yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi, taraf olunan hukuki süreçlerde kullanılması, şikayet ve bilgi taleplerinin karşılanması, yürütülen iş ve 
işlemlere ilişkin olarak ana hissedarımız ve acentemiz T. İş Bankası A.Ş., bağımsız denetim kuruluşu veya kamu 
otoriteleri tarafından istenen denetim ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel sağlık verileriniz; gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız sağlık durumunuz konusunda uzman 
görüşü veren kuruluşlara, reasürans süreçleri nedeniyle reasürans şirketlerine, mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerimize istinaden ana hissedarımız T. İş Bankası A.Ş.’ye, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Bilgi 
ve Gözetim Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi, MASAK gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve 
kuruluşlarına ve yargı mercilerine aktarılabilir. 

Kişisel Sağlık verileriniz, başvuru formunda yer alan sorulara vermiş olduğunuz yanıtlara göre veya sözleşme 
kurulmasından önce sağlık muayenesi istendiği durumlarda, şahsen ya da anlaşmalı sağlık hizmeti veren firma 
aracılığıyla gerçekleştirilen sağlık muayenesi sonuçlarına göre tamamen veya kısmen otomatik yollarla 
toplanmaktadır. Tazminat aşamasında ise, tazminat başvurunuz ile birlikte istenen sağlık belgelerini sunmanız 
sonucunda otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca sağlık verileriniz, Özel Nitelikli Kişisel 
Veriler arasında sayılmakta olup sağlık verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenebilmesi ve aktarılabilmesi için 
açık rızanız gerekmektedir.

Sağlık verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak bilgi talep etme, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerin 
eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, işleme şartlarının ortadan kalkması halinde imha edilmesini 
ve aktarılmışsa üçüncü kişilere de imha talebinin bildirilmesini isteme, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 
Sağlık verileriniz; özel nitelikli kişisel veri olduğundan, diğer kişisel verilerinizden farklı olarak ayrı bir politika ve 
prosedür ile saklanmakta ve işlenmektedir. Bu nedenle, sağlık verilerinizin işlenmesinden doğan haklarınıza ilişkin 
taleplerinizin diğer kişisel verilerinizden ayrı olarak veri sorumlusuna iletilmesi talep edilmektedir. Haklarınızın 
kullanımına ilişkin usul ve esaslar anadoluhayat.com.tr internet adresinde yer almaktadır. 

AÇIK RIZA
Veri Sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından sağlık verilerinizin bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde 
işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyor musunuz? 

Ad Soyad
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