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Poliçenin kapsamı nedir?
Mehmetçik Vakfı Sigorta ile Anadolu Sigorta'nın iş birliği neticesinde geliştirilen ve Mehmetçik Vakfı 
Sigorta'nın genel amacına hizmet eden bir poliçedir. Sigortalı kişinin vefatı veya maluliyeti durumunda 
Mehmetçik Vakfı'nın yaptığı ekonomik yardıma ilave olarak sigortalının kanuni vârislerine veya 
kendisine tazminat ödenmesini sağlayan bir sigortadır. Bu sigorta ile teminat altına alınanlar  
Mehmetçik Vakfı Sigorta ve Anadolu Sigorta arasında akdedilen protokoldeki hükümler çerçevesinde 
güvence altında olup, sigortaya yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve birinci dereceden  
TSK kimlik kartı taşıyan eşleri dahil edilecektir.

Sigorta teminat bedeli nedir ve nasıl ödenir?
Sigorta kapsamında iki teminat bulunmaktadır.
Vefat teminatı: 30.000 TL veya 50.000 TL (Er ve erbaş hariç)
Vefat teminatı, sigortalının poliçe süresi içinde vefatı sonucunda sigortalının kanuni vârislerine 
ödenecek tutardır. Sigortalı eğer evliyse, eş ve çocukları, evli değilse anne ve babası birinci dereceden 
kanuni vârisleridir. Sigortalının vefatı durumunda poliçe sona erer.
Maluliyet teminatı: 30.000 TL veya 50.000 TL (Er ve erbaş hariç)
Maluliyet teminatı, poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucu sigortalının malul kalması 
durumunda Mehmetçik Vakfı Sigorta ve Anadolu Sigorta arasında akdedilen protokoldeki hükümler 
çerçevesinde belirlenen maluliyet oranlarına göre sigortalıya ödenecek tutardır.
Her iki teminat aynı anda kullanılamaz.

Teminat hangi durumlarda ödenmez?

Vefat teminatı:
Bu teminat;
• Harp haline ve nükleer rizikolara 
• Deprem, sel, yer kayması, volkan patlaması gibi doğal afetlere
• Poliçenin başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara bağlı vefatları kapsamaz.

Maluliyet teminatı: 
Bu teminat poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelmiş kazalardan veya kaza dışında gelişen 
olaylardan (hastalık vb.) kaynaklanan maluliyetleri kapsamaz. 

Prim ödemeleri nasıl yapılacak?
Sigorta süresi 1 yıl olup poliçe primi vefat ve maluliyet teminatı 30.000 TL olan poliçeler için 30 TL,
vefat ve maluliyet teminatı 50.000 TL olan poliçeler için 60 TL’dir.
Primler kişi başı prim olup, primin tamamı sigorta başlangıcında peşin olarak ödenecektir.
Prim ödemeleri yapılmadan sigorta başlamaz. Prim ödemeleri, Mehmetçik Vakfı Sigorta’nın
sözleşme yaptığı Anadolu Sigorta acentelerine yapılacaktır.

İlgili askeri birlik, kurum veya kuruluş, konu hakkında bilgi almak ve sigortalı haklarının takibini yapabilmek için 
aşağıda belirtilen adres, telefon, faks numaralarını kullanacaktır.

Kimler sigortalanabilir?
Muvazzaf/emekli (65 yaşına kadar); subay, astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman jandarma, uzman 
erbaş ve sivil memurlar ile eşleri; yedek subaylar, erbaş ve erler; TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar ve bu 
vakıfların iştiraklerinde çalışan personel ve eşleri ile askerî okul öğrencileri (18 yaş altı askerî okul öğrencileri 
de dahildir), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri (18 yaş altı Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi öğrencileri de dahildir); Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı bünyesinde/kadrosunda çalışan işçiler faydalanabilir.
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