Emekliliğinizi doya doya yaşayın

%25

Bugün aktif çalışan biri olarak düzenli bir geliriniz var. Bu sayede hayatın
zorluklarını kazancınızla dengelemeniz mümkün. Emeklilik yaşınız
geldiğinde ise bugünkü yaşam standardınızı korumak için bir birikime
sahip olmanız gerekli. İşte Vakıf Emeklilik tam bu noktada hayatınızı
kolaylaştırmak için var.

Devlet
Katkısı

Güzel yarınlar için Sosyal Güvenlik Sistemi
yeterli mi?

Emeklilik döneminde önümüzde uzun yıllar var. Bu önemli dönemde
Sosyal Güvenlik Sistemi maalesef yeterli olamayabilir.

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

Türkiye’de Ortalama Yaşam Süresi

güçlendiriyor. Vakıf Emeklilik, yarınlarını güvence
altına almak isteyen herkes için farklı ürünler içeren
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Bireysel Emeklilik Planları ile Hayat ve Ferdi Kaza
Sigortası ürünleri sunuyor. Vakıf Emeklilik, alanında
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uzmanlaşmış çalışanları, yurt çapındaki yaygın acente

Güzel yarınları
Vakıf Emeklilik’le karşılayın

ağı ve VakıfBank şubeleri ile güçlü bir organizasyon

Vakıf Emeklilik, yarınlarınızı bugünden planlamanız için
çok özel fırsatlar sunuyor.

bu büyüklüğe davet ediyor.

yapısını yönetiyor. Vakıf Emeklilik, geleceklerini
şimdiden güvence altına almak isteyen herkesi

100 + 100 = 250

Vakıf Emeklilik, sunduğu Bireysel Emeklilik Planları ile
uzun vadeye yayılmış düzenli ve küçük tasarruflarınızı değerlendirmenizi sağlar. Bugünden başlayarak yapacağınız
düzenli tasarruflarınız geleceğe taşınır. Böylece şu anki
gelir düzeyinize göre kurduğunuz yaşam standartlarını
emeklilik döneminde de koruyabilirsiniz.
Günü geldiğinde sadece sevdiklerine ve kendine zaman
ayırmak isteyen, ek bir gelir elde ederek geçim kaygısından uzak bir yaşamı düşleyen herkesi Vakıf Emeklilik
Bireysel Emeklilik planları ile tanışmaya davet ediyoruz.

Her 100 TL, 125 TL oluyor.

GENEL MÜDÜRLÜK
Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 85

Ülkemizde ortalama emekli maaşının 1.000 TL olması ve Emeklilerin
%40’tan fazlasının hayatlarını devam ettirmek için çalışmak zorunda
kalması bugünden harekete geçmemiz gerçeğini ortaya koymaktadır.
yarını bugün belirler

%25 Devlet Katkısı

Bireylere aktif çalışma yaşamlarının sonrasında ek bir gelir sağlamaya
yönelik, katkıların her bir katılımcı adına ayrı hesaplarda takip
edildiği ve herkesin kendi birikimleri oranında gelir elde edebileceği,
devletin gözetim ve denetiminde, gönüllü katılıma dayalı kamu
sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinden bağımsız, bu sistemlerin
tamamlayıcısı niteliğinde özel bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ni tanıyalım...
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sayesinde daha çok katkı payı ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz.

Emeklilik döneminde rahat etme hayali kuran herkesin katılabildiği
bu sistemde, herhangi bir yerde çalışma veya sigortalı olma şartı
yoktur.

Sistemin genel özellikleri nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına mâli bir disiplin içerisinde
tasarruf yapma olanağı sağlayarak uzun vadeli fonların getirisinden
yararlanma imkânı sağlar.

• Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl
sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterlidir.

Emekli olduğunuzda mevcut sosyal güvenlik sisteminden elde
edeceğiniz gelir bu şartlarda çok kısıtlı kalabilir. Emekliliğinize
ertelediğiniz planlar, sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız mutlu anlar
bir yana, asgari düzeyde geçinebilmek için bile tek başına emeklilik
geliriniz yeterli olmayabilir. Bu sistem size, bir emeklilik geliri daha
elde etme fırsatı sunar.
%25 Devlet Katkısı ile desteklenen Bireysel Emeklilik Sistemi,
içerisinde yer alan yatırım fonlarının diğer yatırım fonlarına göre daha
düşük kesintiler içermesi ve değer artışlarının gelir vergisinden muaf
olması nedeniyle getiri olarak büyük avantajlar sağlayan Emeklilik
Yatırım Fonları’nı içerir.
Sistem 7/24 takip edilebilen şeffaf bir sistemdir. Birikimleriniz
Takasbank‘ta güvenle saklanır. Bu sistemde emekliliğe hak kazanmanız halinde, birikiminizi dilerseniz emekli maaşı, dilerseniz de toplu
para olarak alabilirsiniz.

• Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine
sahip herkes katılabilir.

• Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde katkı payı tutarını ve ödeme
döneminizi değiştirebilirsiniz.
• Yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranınızı ve yılda en fazla 4 kez
emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz.
• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara
verebilirsiniz.
• Birden fazla emeklilik sözleşmeniz bulunması halinde, tüm
sözleşmelerden emekliliğe hak kazanmanız için en az birinden bu
hakkı kazanmanız ve tüm hesaplarınızı birleştirmeniz yeterlidir.
• Başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, sözleşmeye giriş
yaptığınız şirkette 2 yıl kalmak şartıyla birikimlerinizi başka şirkete
aktarabilirsiniz.
• Emekliliğe hak kazandığınızda birikimlerinizi kısmen ya da tamamen
alabilir, size sunulan emeklilik seçeneklerinden birini tercih edebilir
ya da birikimlerinizi bu seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.
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BES’te birikimler nasıl değerlendirilir?

Sistemde katılımcıların birikimleri yasa tarafından belirlenen sınırlar
çerçevesinde, Emeklilik Yatırım Fonları’nda değerlendirilir. Katılımcılar
tarafından seçilen emeklilik planının fon dağılım oranı doğrultusunda
paylaştırılır.
Bu fonlar, Şirketin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda kanun,
fon iç tüzüğü, emeklilik sözleşmesi, izahname, portföy yönetim
sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerine göre portföy yönetim
şirketleri tarafından yönetilir.

Muhtemel birikim analizii
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Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde ve belirlenen
teminatlar dahilinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile anında ya da kaza
tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda
sigortalıya ödenecek teminat tutarıdır.
Ödenecek olan tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı sakatlığın geçerli
tıbbi raporlarla ispatlanması halinde poliçenizle birlikte teslim edilecek olan
Kaza Sigortası Genel Şartları’nda açıklanan tutarlara göre belirlenir.

Devlet Katkısı hak ediş süreleri

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yatırdığınız katkı paylarına %25 oranında
yapılan Devlet Katkısının hak edilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde
kademeli bir yapı uygulanacaktır.
• En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin %15’ine,
• En az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine,
• En az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına,
• 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/
maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil Devlet
Katkısının tamamına hak kazanırlar.
29/05/2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olan bir katılımcının
29/06/2012 ile 29/06/2014 tarihleri arasında herhangi bir sebeple emeklilik sözleşmesini
sonlandırarak birikimlerinin bir kısmını veya tamamını alması durumunda, 31/12/2014
tarihine kadar adına ödenecek katkı payları için Devlet Katkısı ödenmez.
Sistemden ayrılan katılımcılar, yatırım getirisine isabet eden tutar (katkı payı getirileri
ve devlet katkısının hak edilen tutarına ilişkin getiriler) üzerinden stopaj kesintisi(gelir
vergisi) kesintisine tabidir.
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26 yaşında bir katılımcı, aylık 150 TL katkı payı öderse; yıllık %5 katkı
payı artışı, %2 yönetim gideri kesintisi ve yıllık %3 reel getiri ile 56
yaşında emekliliğe hak kazandığında 228.910 TL muhtemel birikime
ulaşacaktır; emekli olarak sistemden ayrılması durumunda eline
geçecek muhtemel tutar 225.425 TL olacaktır. Bu katılımcı emekliliğe
hak kazandığında devlet katkısının muhtemel birikim tutarına etkisi
46.254 TL olacaktır.
Burada yapılan hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar tahmini bir tutar
olup, emekliliğe hak kazandığınız dönemde bu tutarın gerçekleşeceği
konusunda garanti verilmemektedir.

BES’in kontrol ve denetimi nasıl olacak?

Sistem, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve Bağımsız Denetim Şirketleri
dahil olmak üzere bir çok kurumun denetimi ve kontrolü altındadır.
Bireysel Emeklilik hesaplarınızdaki varlıklarınız, emeklilik şirketinizden
bağımsız olarak bir saklama kuruluşunda (Takasbank) saklanmaktadır.
Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

