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Bireysel Emeklilik Vefat, Maluliyet ve Katkı Payı Ödeme Teminatı Taleplerinde 

Gereken Belgeler 

Bireysel emeklilik sözleşmesine ilişkin vefat, maluliyet, ev hanımları emeklilik planı katkı payı ödeme 
teminatı başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için belirtilen belgelerin şirketimize tam 
olarak iletilmesi önem arz etmektedir. Göndereceğiniz belgelerin değerlendirilmesi neticesinde gerek 
görülmesi halinde ek belge talep edilebilir.

Katılımcının Eşinin Vefatı Durumunda; 

Not: Taleplerinizin işlem durumu hakkında bilgi almak için 0850 724 55 00 numaralı telefondan 
Müşteri Hizmetleri Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

Ev Hanımları Emeklilik Planı Katkı Payı Ödeme Teminatı Taleplerinde Gereken Belgeler

1. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınan, engel oranını ve kalıcı
olduğunu gösteren maluliyet raporu (SGK mevzuatının ‘‘Malul Sayılma’’ başlığı altında yer alan
koşulların gerçekleşmiş olması gerekir.)

2. Maluliyete neden olan hastalığın ilk teşhisine ilişkin sağlık kayıtları (Hastane raporu, epikriz vb.)
veya maluliyete neden olan kazaya ilişkin belgeler (Resmi kuruluşlar tarafından düzenlenen kaza
raporu ve/veya kazaya ilişkin olay yeri inceleme ve tespit tutanakları)

3. Katılımcıya ait kimlik fotokopisi ve IBAN bilgisi

1. Ölüm belgesi, defin ruhsatı veya gömme izin kağıdı
2. Katılımcının eşinin vefat ettiği sağlık kuruluşundan alınacak epikriz, hastane raporu vb. sağlık

kayıtları (Vefat hastanede gerçekleşmişse)
3. Adli tıp (Otopsi) raporu, kaza raporu vb. (Vefat adli olay ya da kaza vb. sonucu gerçekleşmişse)
4. Katılımcıya ait kimlik fotokopisi.

Katılımcının veya Eşinin Maluliyeti Durumunda; 

1. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınan, engel oranını ve
kalıcı olduğunu gösteren maluliyet raporu (SGK mevzuatının ‘‘Malul Sayılma’’ başlığı altında
yer alan koşulların gerçekleşmiş olması gerekir.)

2. Maluliyete neden olan hastalığın ilk teşhisine ilişkin sağlık kayıtları (Hastane raporu, epikriz
vb.) veya maluliyete neden olan kazaya ilişkin belgeler (Resmi kuruluşlar tarafından
düzenlenen kaza raporu ve/veya kazaya ilişkin olay yeri inceleme ve tespit tutanakları)

3. Katılımcıya ait kimlik fotokopisi

1. Ölüm belgesi, defin ruhsatı veya gömme izin kağıdı
2. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) e-Devlet üzerinden alınabilir.
3. Tüm menfaattar (lar)a ait kimlik fotokopisi ve IBAN bilgisi

Veraset ve intikal vergisi tercihi ile ilgili tüm menfaattar (lar)ın imzalı formu. (Forma
ulaşmak için tıklayın.)

4.

Maluliyet Taleplerinde; 

Vefat ve Maluliyet Durumunda Gereken Belgeler 
Vefat Taleplerinde; 

https://www.anadoluhayat.com.tr/Documents/Veraset_ve_%C4%B0ntikal_Vergisi_Beyan%C4%B1_Tercih_Formu.pdf
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