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Oye olacak aile bireyleriden kronik hastal1ktan dolay1 tedavi altinda olan varm1?
Hastal1k varsa lutfen belirtiniz / Dr. raporu gi:inderiniz!

0YELERiMiZE SUNDUGUMUZ HiZMETLER
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ALMANYA / AVRUPA ULKELERiNDE:
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Cenaze giderleri (tabut, kefen, y1kama vb. dini ya da
kulturel kurallara gore merhumun haz1rlanmas1)

✓

Cenazenin u9ak ya da cenaze aracI ile nakil
maliyetleri. Cenaze nakli defin yerine en yakm
havalimanina kadar yap1l1r

✓

Almanya'daki resmi kurum ve
kurulu�lann yanIs1ra konsolosluk
nezdindeki i�lemler i9in idari masraflar

Cenaze nakline e�lik edecek bir yak1nin1n gidi�
donu� u9ak bileti masraflan
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Havaalanindan cenazenin eve goturulmesi
i<;:i�leri Bakanl1gmdan defin izninin
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Defin i9in gerekli malzemelerin temin edilmesi
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FULL-Bestattungshilfe UG Tuzugu
A- Temel ilke ve ama�lar

Madde 1FULL Bestattungshilfe UG Oyelerinin veya aile bireylerinin
vefat etmesi halinde cenazenin ana vatana gonderilmesi ya da ya?ad1klan
Olkelerde defin edilmesini temine yonelik olarak, Oyeler aras1nda maddi
manevi dayani?may1 ger�ekle?tirme gayesini ta?Iyan bir dernektir.
Madde 2- A?ag1da belirtilen ko?ullan yerine getirip de Almanya'da vefat
eden ve Almanya'da resmi ikametgah1 olan tum ger�ek ki?iler ve onlann
aile bireyleri, i?bu TuzOk hOkOmleri �er�evesinde kendi ana vatanlanna
nakledilecek ya da Almanya'da defnedileceklerdir.

B- Yard1m hizmetinden yararlanma

Madde 3- Cenaze yard1m hizmetinden bOtOn ger�ek ki?iler yararlanabilir.
Yard1m hizmetinden yararlanmay1 hak etmek i�in a?ag1daki i?lemler
ger�ekle?tirilmelidir:
a) KayIt formunu (aile ba?1na bir form) doldurulmas1,
b) Formun doldurulup Dernek adresine yollanmas1ndan sonra mOracaat
sahiplerine kay1t i?leminin tamamland1g1n1 gosteren kabul mektubu,
6deme �eki ve Oyelik kart gonderilir. Cenaze yard1m hizmetini alma hakk1,
6deme yap1ld1ktan 120 gun sonra ba?lar,
c) KayIt ba?vurulannin kabulO temel bir yasal hak degildir. Dernek
ba?vuruyu reddedebilir. Reddin bir gerek�eye dayanmas1 gerekmez.

C- Kay1t ucreti

Madde 4 - Y1ll1k ucretler bir 6nceki y11in Arallk ayI sonuna kadar
6denmelidir. Eger Oye y1lllk aidat1n1 zamaninda 6demezse, vefat halinde
nakil masraflan kar?1lanmayacakt1r. Giri? aidatlan ve y1ll1k Oye aidatlan
a?ag1daki tabloda gosterilmi?tir:

Kay1t ucreti
Ya?/Tutar

0-29

30-49

50-54

55-59

60-64

Avrupa

0€

150 €

175€

200€

325€

+65 ya? ve uzeri ?artll kabul edilebilir

Y1lhk ucret
[ Oyelik
Aile

Yunanistan
99€

Cenaze Yard1m hizmeti almak i�in kaydolmak isteyen 60 ya?In1 doldurmu?
ki?ilerin kay1t yapt1rmalan, doktor raporu ibraz1 ve Oye aday1nin mOzmin bir
hastal1g1 olmad1g1nin belgelenmesi neticesinde mumkundOr.
Y1lllk aidat esas itibariyle tahsilat yetkilendirmesi yontemiyle yard1m
hizmeti alanin banka hesab1ndan tahsil edilir. Odeme talimat1n1n iptal
edilmesi halinde, hizmet allc1s1 tahakkuk eden masraflann 6denmesinden
sorumludur. Dernek taraf1nda uyeye gonderilecek 6deme kag1d1n1n banka
havalesi olarak veya dernek temsilcisine makbuz kar?1l1g1 yap1lmas1 da
mumkundur.

D- Hizmeti hak edenler

Madde 5- Cenaze hizmetlerinden yararlanmaya hak kazananlar a?ag1da
belirtilmi?tir:
a) Almanya'da ikamet eden mOracaat sahibi ve onlann aile uyeleri.
b) Muracaat sahibinin henuz 18 ya?In1 doldurmam1? �ocuklan. 18 ya?1ndan
buyOk olan ya da ya?lan ne olursa olsun evli olan �ocuklar ayn bir kay1t
formu doldurmal1d1r.
c) KIz �ocuklar ve 6grenciler, eger evlenmemi? ya da kendilerine ait bir
gelire sahip degillerse, 25 ya?Ina kadar ailelerine ait Cenaze Fonu
hizmetlerinden yararlanabilirler.
d) Almanya'da akrabalann1 ziyaret etmek i�in gelen ve belirli bir sure kalan
ki?iler fert ba?1na 250.- € ba?vuru Ocreti ile cenaze yard1m hizmeti allc1s1
olabilirler. Bu ki?iler ancak Almanya'da vefat etmeleri halinde belirtilen
hizmetlerden yararlanacakt1r. Bu ki?ilerin Almanya'da bir y1I i�erisinde
toplam oturum suresi 90 gunu ge�emez.

E- Hizmetler

Madde 6- Cenaze Fonu hizmeti alan uye ya da aile bireyinin Almanya'da
vefat etmesi halinde a�ag1daki masraflar FULL Bestattungshilfe UG
tarafindan kar?1lanacakt1r:
a) Cenaze giderleri (tabut, kefen, y1kama vb. dini ya da kulturel kurallara
gore merhumun haz1rlanmas1)

b) Almanya'daki resm1 kurum ve kurulu?lann yanIsIra konsolosluk
nezdindeki i?lemler i�in idar1 masraflar.
b) Cenazenin u�ak ya da cenaze aracI ile nakil maliyetleri. Cenaze nakli defin
yerine en yak1n havaliman1na kadar yap11ir.
c) Cenazenin bir cenaze arac1nda havalimanindan defnedilecek mezarl1ga
nakli. Eger bir cenaze aracI saglanamazsa 150€'Iuk bir katk1 yap1lacakt1r.
d) Merhumun cenaze nakline e?lik edecek bir yak1n1nin gidi?-d6n0?
masraflan (ekonomi s1n1f1). (Daha yOksek bir s1n1fta u�u? bileti alanlar
aradaki fark1 kendileri 6deyecektir.)
F- Vefat durumlannda
Madde 7- Bir Oyenin kendisi ya da aile bireyinin vefat etmesi halinde
�irket ivedi olarak bilgilendirilmelidir. Bu durumda baglay1c1 olan Oyelik
kart1 Ozerindeki irtibat bilgileridir.
�irketin talimatlanna uyulmalld1r, aksi takdirde hi�bir 6deme yap1lmaz.
A?ag1daki belgeler aile Oyelerince hazir edilmelidir.
Kimlik kart1/Pasaport/OIOm belgesi/Evlilik cOzdani/Dogum belgesi.

'

G- c;:e�itli hukumler
Madde 8- Her mOracaat sahibi kendisi ve aile Oyeleri hakkinda tam ve
dogru olan bilgileri �irkete vermekle yOkOmlOdOr. Aynca ki?isel verilerdeki
(dogum, evlilik, bo?anma gibi) degi?iklikler ve ad res degi?ikligi 15 gun i�inde
�irkete
bildirilecektir. �irket
eksik
bilgilerden
olumsuzluklardan dolay1 hi�bir sorumluluk Ostlenmez.

kaynaklanan

Madde 9- Almanya veya kendi ana vatanI d1?1nda vefat etmi? olanlar i�in
istenen Olkeye cenazelerin nakli, Fon taraf1ndan kar?1lanacak masraflar
2.500 €'yu a?madigi sOrece, mOmkOndur. Kendi ana vatanlannda 6lm0?
ki?iler i�in, eger alum belgesinin verili? tarihi Ozerinden dart aydan fazla
sure ge�memi?se, Fon taraf1ndan toplam 500€'Iuk bir k1sm16deme yap11ir.
Cenazeyi Almanya'da defnetmek isteyenlerin cenazeyi haz1rlama
masraflan, Almanya i�indeki ta?1ma/ula?1m masraflan ve de tabut
masraflan Fon tarafindan kar?1lanir. Bu durumda aile, mezar yeri,
defin/g6mme masraflanni kendisi 6deyecektir.
Madde 1 O - (500 gr' In alt1ndaki) 610 dogum cenazelerinde, Eyalet Defin
Yasalannin 9. maddesine gore, sadece Almanya'daki defin masraflan
kar?1lanacakt1r.
Madde 11- Eger Oye, aidat 6deme faturas1 eline ge�tikten sonra y1ll1k aidat
6demesini 0� ay geciktirdiyse, Cenaze Yard1m1 S6zle?mesi �irket
taraf1ndan
iptal
edilebilir.
Cenaze
Yard1m1
S6zle?mesinin
nihayetlendirilmesi durumunda cenaze yard1m1 hizmeti alan Oyenin tum
hak ve yOkOmlOlukleri de ortadan kalkacakt1r. Odenmi? aidatlann iadesi
yap1lmaz.
Madde 12 - Vefat eden Oyenin masraflan bir sigorta ya da ba?ka bir yard1m
fonu taraf1ndan kar?1lan1rsa ?irket vefat eden Oyenin aile Oyelerine toplam
1000€ tutannda nakit 6deme yapacakt1r.
Madde 13- Cenaze Yard1m1 S6zle?mesi, �irket ya da Oyenin kendisi
taraf1ndan cari y11in sonundan en az 0� ay once yaz11i olarak
sonland1nlmad1g1 sOrece otomatik olarak bir y1I daha uzar, fesih, iptal ya da
vefat ile sona erer ve ilk kay1t tarihinden itibaren en az 3 y1I Oye olarak
kallnmas1 mecburidir.

Madde 14- FU LL-Bestattungshilfe UG, s6zle?menin yOrOrlOge girmesinden sonr;
cenaze yard1m1 alan1n ba?vurudan once hasta oldugunu ya da hastal1klar
hakk1ndaki sorulann dogru yan1tlanmad1g1n1 saptarsa, Oye cenaze yard1m1
alma haklanni an1nda kaybeder. Bu gibi durumlarda �irket taraf1ndan vefat
edenin herhangi bir masraf1 Ostlenilmez. intihar veya intihar tehlikesi
durumunda dernek herhangi bir masraf Ostlenmez.
Madde 15 - Eger vefat hastallk ya da yaralanma nedeniyle ger�ekle?mi?se,
hak sahibi olan ki?i (vefat edenin yasal temsilcileri) tedaviye i?tirak eden
hekimlerin FULL Bestattungshilfe kar?1 sir saklama yOkOmlOlugOnden muaf
tutulmalanni temin etmekle mOkelleftir.
�irket
Madde 16 - Bu tOzOk 16 madde i�ermekte olup
Y6netim
Kurulu tarafindan geli?tirilmi? ve onaylanm1?t1r. Cenaze yard1m1 hizmeti
alan ile �irket arasindaki anla?mazl1klar Almanya yasalanna tabidir.

