Yılda
34,33 TL’ye
saglıgınızı
tehlikeli
hastalıklara
karsı
teminat
altına alın.

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

Bunları biliyor muydunuz?*
Ülkemizde 2013 yılında en fazla ölüme neden olan
hastalık %39,8 oranı ile dolaşım sistemi hastalıklarıdır.
Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %56,5’ini kalp
hastalıkları oluşturmaktadır. En fazla ölüme sebep olan
ikinci hastalık ise %21,3 oranı ile kanser hastalığıdır.

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
ağı ve VakıfBank şubeleri ile güçlü bir organizasyon

Geleceğinizi planlayın!
Sağlığın kıymetini, sağlıklıyken bilmek gerekir. Zira
dünyanın bin bir türlü hali var. Öyle hastalıklar var ki,
insanın yaşamını derinden etkiler. Sadece hastalığı
yaşayan kişi değil, yakın çevresi de zarar görür. Biz
bunlara “Tehlikeli Hastalıklar” adını verdik. Günün birinde
bu hastalıklardan birine yakalanmanız ihtimaline karşı da
Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası’nı
hazırladık.

bu büyüklüğe davet ediyor.

*Bilgiler TÜİK’in Ölüm İstatistikleri,2013 raporundan alınmıştır.

HAYAT SİGORTASI

uzmanlaşmış çalışanları, yurt çapındaki yaygın acente
yapısını yönetiyor. Vakıf Emeklilik, geleceklerini

İnsanın gelecekten kaygı duymasına yol açan en büyük
etken, geleceğin ne getireceğini bilememesi. Hemen
şimdi, Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat
Sigortanızı yaptırın, sizin ve sevdiklerinizin yarınlarına
güven içinde bakın.

CAN
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yarını bugün belirler

Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat
Sigortası nedir?

Sigortalının yaşamını kaybetmesi veya önceden belirlenmiş olan
tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya yahut
geride kalan yakınlarına maddi destek sağlayan bir hayat sigortasıdır.
Bu sigorta kapsamında, poliçe süresi içerisinde vefat etmeniz
durumunda ailenize, tehlikeli hastalıklardan birine yakalanmanız
durumunda ise size ödeme yapılır. Böylelikle yokluğunuzda geride
kalanlar, hastalığınızda ise siz güvence altına alınırsınız.

Kimler sahip olabilir?

Bu sigortayı 18 ile 55 yaşları arasındaki herkes yaptırabilir. Can Yeleği
Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortanızı 65 yaşına kadar yenilemek
suretiyle devam ettirebilirsiniz. Türk Lirası cinsinden belirlenen
teminatlara 1 yıl süresince sahip olabilirsiniz.

Hangi teminatları kapsar?

Ana teminat olarak hazırlanan vefat teminatına bağlı ek teminat
belirlenir.
Örneğin, 10.000 TL olarak belirlenen vefat teminatıyla birlikte alınan
tehlikeli hastalıklar teminatının limiti de 10.000 TL’dir.

Vefat teminatı:
Sigortalının herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde, poliçe
başlangıcında belirlenen tutardaki vefat teminatı, kanuni varislere
veya hak sahiplerine ödenir.
Tehlikeli hastalıklar teminatı:
1 yıllık süre için verilir. Yenileme garantisi olmayan bu teminat için
her yıl risk değerlendirmesi sonucu poliçenin yapılıp yapılamayacağına
karar verilir.

Katılım primi ve ödeme şekli nasıl belirlenir?
Sigorta başlangıcında belirlediğiniz teminatlar üzerinden hesaplanan Türk
Lirası cinsinden yıllık priminizi peşin olarak veya taksitli ödeyebilirsiniz. Kafam
Rahat Kaza Sigortası’nda 3 farklı paketten birini seçebilirsiniz.

Poliçe kapsamındaki tehlikeli hastalıklar:
• Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi),
• Serebrovasküler Olay (İnme),
• Koroner Arter By-Pass Cerrahisi,
• Kanser,
• Böbrek Yetmezliği,
• Majör Organ Transplantasyonu,
• Multipl Skleroz (MS),
• Kol ve Bacak Kaybı,
• Büyük Yanıklar

Gelin siz de yılda sadece 34,33 TL’ye 1 yıl boyunca 10.000 TL’lik vefat
ve tehlikeli hastalıklar teminatlarına sahip olun.*

Örnek teminat ve prim tablosu**:
Yıllık Toplam Prim (TL)

YAŞ

VEFAT TEMİNATI

TEHLİKELİ HASTALIKLAR
TEMİNAT

Kadın

Erkek

30

10.000 TL

10.000 TL

27,16

34,33

30

50.000 TL

50.000 TL

135,84

171,67

40

10.000 TL

10.000 TL

53,33

78,34

40

50.000 TL

50.000 TL

266,67

391,68

50

10.000 TL

10.000 TL

163,00

225,83

50

50.000 TL

50.000 TL

815,01

1.129,17

* Örnek prim tablosundaki 30 yaşındaki erkek primi baz alınmıştır.
** Örnek Prim Tablosundaki primler sigortalı adayının yaşına, cinsiyetine ve teminat
tutarlarına göre değişmektedir.

Avantajları nelerdir?

Sigortalı, hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip
olur. Hayat sigortalarında sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği
ayda elde ettiği ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını
geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve
Hayat Sigortası’na nasıl sahip olabilirsiniz?

Size en yakın VakıfBank Şubelerine ya da Acentelerimize uğrayabilir,
(444 9 237) Müşteri Hizmetleri Hattımızı arayabilir,
www.vakifemeklilik.com.tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
Belirlediğiniz teminata karşılık gelen primi peşin ya da taksit
seçenekleriyle ödeyerek Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat
Sigortası’na sahip olabilirsiniz.

