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TAZMİNAT TALEP FORMU

Tazminat başvurularınızı hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurmanız 
ve talep ettiğiniz tazminat türüne göre formun ekinde belirtilen belgeleri şirketimize tam olarak iletmeniz önem 
arz etmektedir.

Göndereceğiniz belgelerin incelenmesi neticesinde gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilir.

SİGORTALI VE POLİÇE BİLGİLERİ

Sigortalı 

Adı Soyadı: 
T.C. Kimlik Numarası:

Vefat
Kalıcı Sakatlık
Tehlikeli Hastalık
İş Göremezlik (İşsizlik, Geçici Sakatlık, Hastaneye Yatırılma) 
Diğer

Riskin Gerçekleştiği Tarih: 

Diğer Açıklamalar:

Poliçe No:

Talep Edilen Tazminat Türü:

Başvuru Sahibi 

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu :

Sigortalıya 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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TAZMİNAT TALEBİNDE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Ölüm Teminatı
Sigortalının Ölümü durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. 
-Sigorta poliçesi ve sağlık beyanının aslı
-Ölüm belgesinin aslı veya onaylı sureti
-Veraset ilamının aslı veya onaylı sureti
-Ölüm tarihi işlenmiş, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı veya onaylı sureti
-Veraset ilamında belirtilen her bir varise ait kimlik fotokopileri
-Lehtar Bilgi Formu
-Tazminat Talep Formu
Ecel-Hastalık Sonucu  Vefat Halinde Temin Edilecek Ek Belgeler
Sigortalının ecelen veya hastalık sonucu vefat etmesi halinde,Ölüm Teminatı belgelerine ek olarak  aşağıdaki
belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.
-Sigortalının vefat ettiği sağlık kuruluşundan alınacak epikriz,hastane raporu ve diğer sağlık kayıtları
-Hastalıkla ilgili tıbbi raporlar ,
-SGK Medula Kayıtları (kişi reçete listesi dökümü, kişi takip listesi, tüm ilaç raporları listesi, hastane takip detay
listesi)

İş Göremezlik/ Hastaneye Yatırılma Tazminatı
-Geçici maluliyet raporu (Maluliyet süresini göstermelidir)
-Epikriz raporu (Teşhis, tedavi ve hastaneye yatırılma durumunda yatış süresi detaylarını içermelidir.)
-Kaza sonucu ise; kaza zaptı ve ifade tutanakları (Tutanak yok ise olayı anlatan detaylı beyan)
-Hastanede yatış süresini gösteren hastane raporunun aslı veya onaylı sureti
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Mesleki statüyü gösterir belge (Vergi levhası odası kayıt belgesi, imza sirküleri vb )
-Tüm tetkik ve tedavi raporları (Teşhis ve tedavi sürecinde alınan tüm belgeler)
-Tazminat Talep Formu
Tam ve Kalıcı Sakatlık Tazminatı
-Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen, sakatlığın yüzde oranını ve
kalıcı olduğunu belirten raporun aslı veya onaylı sureti,
-Hastalık sonucu sakatlık halinde sakatlığa yol açan hastalığa ilişkin doktor raporları ve tetkikler,
-Kaza sonucu sakatlık halinde kaza raporları
-Tazminat Talep Formu

İşsizlik Tazminatı:
-İşten ayrılma bildirgesi (SGK veya işverenden alınabilir)
-SGK Hizmet Dökümü
-İşten çıkartılma sebebinizin detaylı olarak açıklandığı, işveren tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş İşveren Beyan
Formu
-SGK'dan alınacak güncel tarihli 4A hizmet dökümü
-Varsa eksik yatan SGK primlerine ilişkin belge (İşveren beyanı, işgöremezlik raporu gibi)
-İşveren imza sirküleri
-İş sözleşmesi
-Nufus Cüzdan Fotokopisi
-Tazminat Talep Formu

Kaza-Adli Olay Sonucu Vefat Halinde Temin Edilecek Ek Belgeler
Sigortalının trafik kazası,iş kazası,intihar,cinayet vb.nedenlerle adli makamlara intikal etmiş bir olay sonucunda   vefat
etmiş olması halinde Ölüm Teminatı belgelerine ek olarak aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.
-Trafik Kazası Tespit Tutanağı
-Kaza Tespit Tutanağı,Olay Yeri İnceleme Raporları
-Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı (Varsa)
-Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenmiş evrak (iddianame tutanakları, takipsizlik kararı vb)
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