BES’İNİZE VE
GELECEĞİNİZE
BESBELLİ DESTEK!

BESBELLİ DESTEK
HAYAT SİGORTASI

AVANTAJLARINIZ

BESBELLİ Destek

I. Hedeflediğiniz Birikimleriniz
Güvence Altında

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortasının Vefat
Teminatı Nasıl Hesaplanır?

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile sigortalının vefat
riskine karşı ödeyeni olduğu BES’ten elde edilebilecek
birikimler güvence altına alınır.

Aylık teminat tutarları, sigorta ettirenin tercih ettiği poliçe
süresi sonunda; ulaşmayı hedeflediği tahmini birikim
tutarından, aylık muhtemel oluşması beklenen birikim
tutarının çıkarılması ile hesaplanmaktadır. Bu farkın 10.000
TL’den küçük olduğu dönemler için; poliçe süre sonuna kadar
aylık teminat tutarları 10.000 TL’ye sabitlenmektedir.

II. Sağlık Beyanı
BESBELLİ DESTEK
Hayat Sigortası için
Sağlık Beyanı poliçe
başlangıcında bir
kereye mahsus alınır.

III. Esnek
Teminat ve Süre
Seçeneği
Esnek teminat ve süre
seçenekleri ile BES'te
emekli olma
yaşı (56) ve süresi
(10 yıl) esas alınmadan tercihinize göre serbestçe
belirlenir. Ürünü uzun vadede satın alabileceğiniz
gibi kısa vade için de satın alabilirsiniz. Eğer hayat
sigortanızın primlerini poliçe süresince aylık veya
yıllık olarak ödemek isterseniz, ürünü minimum 1 yıl,
maksimum 20 yıl alabilirsiniz. Primlerinizi tek seferde
peşin ödemek isterseniz ise ürünü minimum 2 yıl,
maksimum 20 yıllık talep edebilirsiniz.

IV. Azalan Teminat Yapısı
Her ay BES'teki tahmini birikiminiz artarken BESBELLİ
DESTEK Hayat Sigortası'ndaki aylık teminat tutarınız
düşer. Dolayısıyla daha fazla prim ödememiş
olursunuz.

V. Vergi Avantajı
Ödediğiniz primin tamamı, ödeme yaptığınız
ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve brüt asgari
ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi
matrahınızdan indirebilirsiniz.

Örnek Hesap Tablosu:
Yaş

35

Katkı Payı

Ulaşılan Tahmini
Birikim*

250 TL

53.399 TL

500 TL

107.276 TL

1.000 TL

215.856 TL

Örnek tablomuzda 35 yaşındaki bir erkek müşterimiz 10
yıl için Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katkı payı ödeyerek
birikim yapmayı hedeflemiştir. Müşterimiz 10 yıl boyunca
250 TL katkı payı ödeyerek tahmini olarak 53.399 TL bir
birikimin sahibi olacaktır. Ancak hayatın akışı istenildiği gibi
olmayıp müşterimiz poliçesinin 37. ayında vefat ederse, bu
döneme kadar müşterimizin BES’te tahmini olarak 12.572 TL
birikimi olduğu varsayımı ile Vakıf Emeklilik 10 yılın sonunda
hedeflenen tahmini birikime ulaşılması için sigortalımızın
menfaattarlarına 40.827 TL vefat teminatı sunacaktır.
Vefat Anındaki
Tahmini Birikim

Vefat
Teminatı

Peşin Alınan Prim
Tutarı**

12.572 TL

40.827 TL

481 TL

25.246 TL

82.030 TL

949 TL

50.760 TL

165.096 TL

1.903 TL

Böylece müşterimiz BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile süre
sonunda ulaşmak istediği birikimi tek seferde ödeyeceği 481
TL ile koruma altına alarak, kendi vefatı sonrasında geride
kalanları güvence altına almış olacaktır.
(*)Tahmini Birikim Hesabı müşterinin sahip olduğu planın özellikleri,
varsayımlar ve Devlet Katkısı dahil edilerek hazırlanmıştır. Bu bilgiler
ileriye yönelik bir finansal projeksiyon niteliği taşımakta olup bir
taahhüt içermemektedir.
(**)Primler peşin olarak tek seferde ödenebileceği gibi müşterimizin
tercihine göre taksitli olarak da ödenebilir.

BESBELLİ Fayda

BESBELLİ Avantaj

BESBELLİ DESTEK alabilir miyim?

Poliçe Süresi bana avantaj sağlayacak mı?

Vakıf Emeklilik’ten Klasik BES’te Emeklilik Planı,
Klasik BES’te Faizsiz Emeklilik Planı, Armonik BES’te
Emeklilik Planı, Armonik BES’te Faizsiz Emeklilik
Planı, Ritmik BES’te Emeklilik Planı veya Ritmik BES’te
Faizsiz Emeklilik Planları’ndan birine ödeme yapan her
müşterimiz BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası’na sahip
olabilir.

Sigorta süresi sigorta ettiren tarafından serbestçe
belirlenerek minimum 1 yıl; maksimum 20 yıl olup,
poliçeye ilk girişte bir defa yapacağı başvuru ile ürüne
sahip olabilecektir.

BESBELLİ Uygun
Sigortaya giriş yaşında sınır var mı?
Minimum 18, maksimum 60’tır. Sigorta giriş yaşı ve
sigorta süresi toplamı 65’i geçemez.

BESBELLİ Teminat
Hangi durumlarda teminat devreye girer?
Bu sigorta sadece vefat teminatı içermektedir.

BESBELLİ Kolaylık
Prim ödemeleri tam istediğim gibi mi?
Primlerinizi poliçe süresi boyunca aylık, yıllık veya tek
seferde peşin olarak ödeyebilirsiniz.

BESBELLİ Pratik
Primler için hangi para birimi geçerli?
BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası’nın para birimi TL’dir.

BESBELLİ Güvence
BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası
kimleri sigortalar?
Ürün, BES sözleşmesine katılımcı adına katkı payını
“Ödeyeni” sigortalı yapmaktadır.

BESBELLİ Memnuniyet
BES sözleşmem sona erdi.
Peki hayat sigortam da sona erecek mi?
BES sözleşmesi ve hayat sigortası birbirine bağlı olmakla
beraber BES sözleşmesinden vazgeçildiğinde ya da sona
erdirildiğinde hayat sigortası sona ermeyecek ancak
müşteri talep ederse poliçe sona erdirilecektir.

BESBELLİ Müşteri Odaklılık
Hayat sigortamı sonlandırdım.
BES sözleşmem de sona erecek mi?
BES sözleşmesi ve hayat sigortası birbirine bağlı olmakla
beraber hayat poliçesi sona erdirildiğinde BES sözleşmesi
sona ermeyecektir.

BESBELLİ Destek
Hayat Sigortası’na nasıl sahip olabilirim?
Size en yakın VakıfBank Şubesi’ne uğrayabilir,
444 9 237 (BES) Müşteri Hizmetleri hattımızı arayabilir
veya www.vakifemeklilik.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Türk bankacılığında köklü bir geleneğin
ve deneyimin simgesi olan, sunduğu
ürün ve hizmetlerle tüm müşterilerine
güven aşılayan VakıfBank’ın iştiraki olan
Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi
ve Hayat Sigortaları alanındaki etkin
konumunu güçlendiriyor. Vakıf Emeklilik,
yarınlarını güvence altına almak isteyen
herkes için farklı ürünler içeren Bireysel
Emeklilik Planları ile Hayat ve Ferdi Kaza
Sigortası ürünleri sunuyor. Vakıf Emeklilik,
alanında uzmanlaşmış çalışanları, yurt
çapındaki yaygın acente ağı ve VakıfBank
şubeleri ile güçlü bir organizasyon yapısını
yönetiyor. Vakıf Emeklilik, geleceklerini
şimdiden güvence altına almak isteyen
herkesi bu büyüklüğe davet ediyor.

