Günde
15 kurus.
ödeyerek
hayatınızı
güvence
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
ve Hayat Sigortaları alanındaki etkin konumunu

Hayatın zorlukları sizi
yıldırmasın!
Hepimizin hayata dair planları ve hayalleri vardır.
Hayat normal akışında devam ettiği sürece planlarımızı
kusursuzca gerçekleştirmek için uğraşırız. Bu çabamız
sırasında da kendimiz ve sevdiklerimize dair hayatın
beklenmeyen sürprizlerine karşı önlemler almak
isteriz. Bu önlem arayışınızda Vakıf Emeklilik yanınızda.
Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası, sadece
kendi geleceğini değil, sevdiklerinin geleceğini de
düşünenlere sunulan özel bir hayat sigortasıdır.
Sigortalı; vefatı halinde yakınlarının, maluliyeti halinde
ise kendi geleceğini teminat altına alır. Sigortalıya ve
onun yaşamında en değer verdiği kişiler olan ailesine,
gelecekte karşılaşılabilecek güçlüklere karşı destek olur.

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

CANIM

SAĞOLSUN
HAYAT SİGORTASI

uzmanlaşmış çalışanları, yurt çapındaki yaygın acente
ağı ve VakıfBank şubeleri ile güçlü bir organizasyon
yapısını yönetiyor. Vakıf Emeklilik, geleceklerini

Hayatın zorlukları sizi yıldırmasın!

şimdiden güvence altına almak isteyen herkesi
bu büyüklüğe davet ediyor.
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yarını bugün belirler

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası’nın
özellikleri nelerdir?
Hayatta karşılaşabileceği risklerin farkında olan, sevdiklerini güvence
altına almak isteyen, sağlıklı 18 ile 65 yaş arasındaki herkes Canım
Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası’na sahip olabilir.
Sigorta süresi 1 yıldır. İstenildiği takdirde poliçe her yıl yenilenebilir.
Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının
yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre hesaplanan TL cinsinden yıllık
prim, peşin veya taksitli olarak ödenir.

Hangi teminatları içerir?

Avantajları nelerdir?

Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı:
Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir
kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde
sigortalıda kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek
poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin
sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde,
Ferdi Kaza Genel Şartları’nda yer alan Maluliyet Oranları Cetveli’ne
göre belirlenir.

Gelin siz de günde sadece 15 kuruşa 1 yıl boyunca 30.000 TL’lik vefat/
kaza sonucu maluliyet ve 10.000 TL’lik hastalık sonucu maluliyet
risklerine karşı güvence sahibi olun.*

Vefat teminatı:
Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta
poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına
ödenir.

Hastalık sonucu daimi maluliyet teminatı:
Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir hastalık sonucunda Sigortalıda
kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede
belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi
ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza
Genel Şartları’nda yer alan Maluliyet Oranları Cetveli’ne göre belirlenir.

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.
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Hizmetleri Hattımızı arayabilir veya www.vakifemeklilik.com.tr

Ödenecek olan tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı sakatlığın geçerli
adresini
ziyaret
edebilirsiniz.
tıbbi
raporlarla
ispatlanması
halinde poliçenizle birlikte teslim edilecek olan
Kaza Sigortası Genel Şartları’nda açıklanan tutarlara göre belirlenir.
*Örnek prim tablosundaki 30 yaşındaki kadın primi baz alınmıştır.

**Örnek prim tablosundaki primler sigortalı adayının yaşına, cinsiyetine ve teminat
tutarlarına göre değişmektedir.

