
 

İştira (poliçeden ayrılma) tazminatı için gereken evraklar 

- Dilekçe, sigorta ettiren ıslak imzalı 

- Sigorta ettiren Kimlik fotokopisi 

- Sigorta ettiren hesap bilgileri TL ve vadesiz hesap bilgileri 

- Poliçe aslı / yok ise dilekçede kayıp olduğunun beyanı 

 

Vade gelimi (Süre Sonu) tazminatı için gereken evraklar 

- Dilekçe ya da vade gelimi mektubu, sigorta ettiren ıslak imzalı 

- Sigorta ettiren Kimlik fotokopisi 

- Sigorta ettiren hesap bilgileri TL ve vadesiz hesap bilgileri 

- Poliçe aslı / yok ise dilekçede kayıp olduğunun beyanı 

 

Vefat Tazminatı için gereken evraklar 

- Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği'nin aslı (Nüfus Müdürlüğü'nden 

tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti) 

- Mernis Ölüm Tutanağı veya ölüm nedenini izah eden doktor raporunun veya Defin 

Ruhsatı’nın fotokopisi 

- Sigortalının vefatı kaza sonucu meydana gelmişse, Kaza Tespit Tutanağı 

- Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı, 

- Veraset İlamı 

- Vefat nedeni hastalık ise hastalığın tanısının ne zaman konulduğuna ilişkin hastane 

raporları, epikriz raporu, patoloji raporu 

- Sigortalının vefatı, adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse 

(cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.); 

 Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, 

 Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, 

 Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı, 

- Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek 

tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Dosyanın ödeme kararı 

verildiğinde varislerden istenir.) 

 

 

 



Maluliyet Tazminatı için gereken evraklar 

- Tazminat talebini içeren dilekçe ıslak imzalı 

- Kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal 

Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet 

yüzdesini (oranını) belirten "Sürekli" ibareli Sağlık Kurulu Raporu, 

Sağlık kurulu raporunun, rapor tarihi poliçe aktif dönemine ait olmalıdır. 

- Maluliyete konu olan rahatsızlara ait Sigortalı’ nın görmüş olduğu tedavilerle ilgili 

Hastane Müşahede Dosyası, detaylı Epikriz raporu ve tetkik sonuçları 

- Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası 

Tespit Tutanağı 

- Sigortalının Kalıcı Maluliyeti, adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana 

gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın vs.); 

 Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, 

 Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, 

 Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı, 

 

Yaşam destek tazminatı için gereken evraklar 

- Tazminat talebini içeren dilekçe ıslak imzalı 

- Sigortalı’nın Yaşam Destek Özel Şartları kapsamına konu olan rahatsızlığına ilişkin, 

ilk tanı epikriz raporu, biyopsi sonucu, patoloji sonucu, Hastane Müşahede Dosyası ve tetkik 

sonuçları 

 

Kaza sonucu hastane tedavi tazminatı için gereken evraklar 

- Tazminat talebini içeren dilekçe ıslak imzalı 

- Tedavi masraflarına ilişkin Reçete, Faturalar ve ilaç kupürleri asılları   

- İlgili makamlar tarafından düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı 

- Sigortalı’nın Kaza sonucu görmüş olduğu tedavilerle ilgili Hastane Müşahede 

Dosyası, detaylı Epikriz raporu ve tetkik sonuçları 

- Sigortalının tedavi masrafları talebine neden olan olay, adli makamlara intikal eden 

bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın vs.); 

 Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, 

 Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, 

 Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı, 

 



Kaza sonucu gündelik tazminat için gereken evraklar 

- Tazminat talebini içeren dilekçe ıslak imzalı 

- T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya 

Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan geçici iş göremezlik raporu 

- İlgili makamlar tarafından düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı 

- Sigortalı’nın Kaza sonucu görmüş olduğu tedavilerle ilgili Hastane Müşahede 

Dosyası, detaylı Epikriz raporu ve tetkik sonuçları 

- Sigortalının İş Görmezliği, adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana 

gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın vs.); 

 Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı, 

 Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları, 

 Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı, 


