MORAL DESTEK SİGORTASI
Moral Destek Sigortası, poliçe dönemi içerisinde Özel Şartlarda tanımlandığı şekilde kanser
hastalığına yakalanılması halinde toplu para ödemesi şeklinde maddi destek sağlayan bir sigorta
ürünüdür. Moral Destek Sigortası teşhis ve/veya tedavi harcamalarını direkt karşılayan bir sigorta
olmamakla birlikte, sigortalılar bu ürünün sağlayacağı maddi desteği tedavi giderlerinde veya diğer
ihtiyaçlarında kullanabileceklerdir.
Moral Destek Sigortası teminat limitleri farklı iki plandan oluşmakta olup yaş aralıklarına göre
ödenecek prim tutarları aşağıda yer almaktadır:

Yaş
Aralığı
0‐17
18‐35
36‐40
41‐45
46‐50
51‐55*

PLAN 1
(Kanser
Teminat limiti :
25.000 TL)
36
72
120
180
270
360

PLAN 2
(Kanser
Teminat limiti :
50.000 TL)
72
150
240
360
540
720

*Moral Destek Sigortası’na ilk giriş yaşı maksimum 50’dir.Bu yaş aralığı yenilemeler için geçerlidir.

Sigortalanabilirlik
Bu sigorta kapsamına, 0 ile 50 yaş arasındaki bireyler dâhil edilebilirler. 0 ile 17 yaş arasındaki
çocuklar ise aile kapsamında ve aynı planda olmak şartıyla sigorta teminatlarına dâhil edilirler.
Poliçenin kesintisiz yenilenmesi kaydıyla, sigortalının 55 yaşına kadar (55 yaş dâhil) poliçesini devam
ettirmesi mümkündür.
Risk kabul işlemi satış esnasında üretim kaynakları tarafından yapılacaktır. Bunun için sigortalanacak
kişilerin kanser veya kanser şüphesi nedeniyle herhangi bir tıbbi araştırma geçirmediğine yönelik
beyanı kabul etmesi gerekmektedir. (Bu beyan başvuru formunda ve online satış ekranında yer
almaktadır.)
Aynı kişiye, aynı dönem içerisinde birden fazla Moral Destek Sigortası poliçesi açılamamaktadır.
Bekleme Süresi
Bekleme süresi sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün olup, bu süre içerisinde teşhis edilmiş
kanser hastalığı durumları sigortanın kapsamı dışındadır. Poliçe kesintisiz olarak yenilendiği takdirde
yenilenen poliçe için 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz. Teminatın kapsamına yönelik diğer
bilgiler Özel Şartlarda detaylı olarak açıklanmaktadır.
İndirim / Ek Prim Kriterleri
Bu üründe, özel indirim, aile indirimi, sadakat indirimi, ödül indirimi ve hasarsızlık indirimi vb.
herhangi bir indirim bulunmamaktadır. Aynı zamanda kullanım, risk ek primi ile muafiyet uygulaması
da yoktur.

Prim Ödeme Şekli
Başvuru Formu ile Satış: Başvuru Formu ile satışta tüm ödeme şekilleri için peşin ya da 6 eşit taksit
uygulanabilmektedir. Moral Destek Sigortası başvuru ve bilgilendirme formunun Şirketimize
ulaşmasını takiben prim veya peşinat tahsil edilecektir. Aksi durumda başvuru poliçeleşmeyecektir.
Peşinat, taksit tutarları ve taksit tarihleri için başvuru formunda bölüm açılmamıştır. Vadeli ödeme
yapılmak istenmesi durumunda peşinatın başvuru formunda belirtilen ödeme aracından (kredi kartı /
sigorta prim tahsilatı (SPT )) tahsilatı yapılacak ve takip eden ayın aynı gününde kalan taksitleri tahsil
edilecektir. Başvuru üzerinde işaretlendiği takdirde Yapı Kredi Bankası World kart ve World kart
özelliği taşıyan banka kartları ile 6 eşit taksit blokeli) çekim yapılabilmektedir (Bankalar blokeli
çekimlerde güncel kampanyalarını uygulayabilmektedir; 6+6 gibi).
Online Poliçe Satışı: Online poliçe düzenleme ekranında ödeme türü için Peşin ve Vadeli olmak üzere
iki seçenek bulunmaktadır. Sanal pos ile Yapı Kredi Bankası world kart, world kart özelliği taşıyan
diğer banka kartları ve Akbank ile İş Bankası kartlarına peşin fiyatına 6 eşit taksit blokeli çekim
yapılabilmektedir. (Bankalar blokeli çekimlerde güncel kampanyalarını uygulayabilmektedir; 6+6 gibi).
Diğer banka kartlarına ise sadece peşin ödeme uygulanmaktadır. Aynı zamanda online poliçe
düzenleme ekranında havale ve SPT ödeme şekli ile tahsilat yapılamamaktadır.
Yenileme İşlemi ve Plan Değişikliği
Bu üründe sigortalıların poliçelerini yenileyebilecekleri yaş sınırı 55’ tir. Moral Destek Sigortası’nda
otomatik yenileme yapılacaktır. Sona erecek poliçenin prim ödemeleri kredi kartı ile veya sigorta prim
tahsilatı (SPT) ile yapılmışsa, aynı ödeme aracı, aynı vadelerde kullanılarak otomatik yenileme
yapılacak ve poliçe bitiş tarihinden önce sigortalı / sigorta ettiren adresine gönderilecektir. Sigortalı /
Sigorta ettiren, poliçesi eline ulaştıktan 30 gün içerisinde rizikonun gerçekleşmemiş ve tazminatın
ödenmemiş olması kaydıyla iptal talebinde bulunursa, tahsil edilen prim kesinti yapılmaksızın iade
edilecektir.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde poliçe biter, tazminat ödemesi yapılan kişilerin poliçeleri
yenilenmez.
Poliçe başlangıç tarihinden sonra plan değişikliği ve birey ilavesi yapılamaz. Ancak yenileme
döneminde sigorta ettirenin talebi ve Sigortacının da kabulü halinde plan değişikliği ve birey ilavesi
Özel Şartlarda açıklandığı şekilde yapılabilir.
Moral Destek Sigortası’nda diğer şirketten geçiş ve yenileme garantisi uygulamaları
bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu üründen diğer sağlık ürünlerine de geçiş veya diğer sağlık
ürünlerinden bu ürüne geçiş işlemi yapılmamaktadır.
Komisyon
İlk yıl ve yenilemelerde komisyon oranı %15 ‘tir.

