Yılda
sadece
35 TL’ye
Ferdi
Kaza
Sigortası

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

Güç sizinle olsun!
Hayatın risklerine karşı herkesin desteğe ihtiyaç
duyduğu anlar vardır. Zorlu hayat koşullarında güvenle
yaslanabileceğimiz bir desteğimiz olsun isteriz. Hayatımız
boyunca karşılaşabileceğimiz beklenilmeyen durumlar
ya da talihsiz kazalar, bizden ve sevdiklerimizden çok şey
götürebilir. Belki kaderimizi değiştiremeyiz ama hayata
karşı daha güçlü durabiliriz.

HEP

DESTEK
FERDİ KAZA SİGORTASI

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

Güç sizinle olsun!

şimdiden güvence altına almak isteyen herkesi
bu büyüklüğe davet ediyor.

Vakıf Emeklilik Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası, sizin
ve ailenizin başına gelebilecek kazalara karşı güvence
sağlar.
GENEL MÜDÜRLÜK
Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 85

yarını bugün belirler

Kaza nedir?

Ani ve harici bir olayın meydana gelmesi ile sigortalının iradesi dışında
ölmesi veya bedeni sakatlığa maruz kalmasıdır.

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Sigorta süresi içerisinde gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu
size gereken tazminatı ödeyerek maddi kayıplarınızı karşılayan bir
sigortadır.

Kimler katılabilir?

Önceden bir sakatlığı bulunmayan 16-65 yaş arasındaki herkes Hep
Destek Ferdi Kaza Sigortası yaptırabilir. Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta
her yıl başvurunuz doğrultusunda yenilenebilir.

Sigorta primi ve ödeme şekli nasıl belirlenir?

Sigorta başlangıcında belirlediğiniz teminatlar üzerinden hesaplanan
Türk Lirası cinsinden yıllık priminizi, peşin olarak veya en fazla 6
taksitte ödeyebilirsiniz. Hep destek Ferdi Kaza Sigortası’nda aşağıda
belirtilen teminat limitlerine göre tercih yapılabilir.
Gelin siz de yılda sadece 35 TL’ye 1 yıl boyunca 10.000 TL’lik kaza
sonucu vefat/kaza sonucu maluliyet ve 5.000 TL’lik kaza sonucu kırık/
yanık risklerine karşı güvence sahibi olun.*

Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası’na nasıl
sahip olabilirsiniz?

Size en yakın VakıfBank Şubesi’ne uğrayabilir, (444 9 237) Müşteri
Hizmetleri Hattımızı arayabilir veya www.vakifemeklilik.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru formunu doldurduktan sonra kendi belirleyeceğiniz teminata
karşılık gelen primi ödeyerek, Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası
poliçenize sahip olabilirsiniz.

Avantajları nelerdir?

Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu
kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin
belirli bir oranını vergi matrahından indirebilirsiniz.
Ücretliler için:
Ödediğiniz aylık prim tutarı, aylık brüt kazancınızın %15’ini ve brüt
asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi
matrahından indirilebilir.
Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri için:
Ödenen primleriniz, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla
beyan edilen yıllık gelirinizin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık
tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

SEÇENEK

KAZA SONUCU
VEFAT

KAZA SONUCU
DAİMİ MALULİYET

KAZA SONUCU
KIRIK/YANIK

1

10.000 TL

10.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

35 TL

KAZA SONUCU
HASTANE YATIŞ

YILLIK ÖDENECEK
BRÜT PİRİM

2

20.000 TL

20.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

65 TL

3

30.000 TL

30.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

95 TL

4

40.000 TL

40.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

125 TL

5

50.000 TL

50.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

150 TL

6

60.000 TL

60.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

185 TL

7

70.000 TL

70.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

215 TL

8

80.000 TL

80.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

245 TL

9

90.000 TL

90.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

275 TL

10

100.000 TL

100.000 TL

5.000 TL

30 TL / GÜN-150 TL VAKA

310 TL

(*) Prim tablosundaki 1 no’lu seçenek baz alınmıştır.

Hangi riskleri teminat altına alabilirsiniz?
Hep Destek Ferdi Kaza Sigortası ile “Kaza Sonucu Vefat”, “Kaza
Sonucu Daimi Maluliyet”, “Kaza Sonucu Kırık-Yanık” ve “Kaza Sonucu
Hastane Yatış Masrafları” risklerini, poliçenizde kendi belirlediğiniz
teminatlar doğrultusunda güvence altına alabilirsiniz. Kaza sonucu
vefat durumunda yakınlarınıza, kaza sonucu daimi maluliyet ve
sonrasında oluşan tedavi masrafları için belirlediğiniz teminatlar
kapsamında size ödeme yapılır.
Kaza sonucu vefat teminatı:
Sigorta süresi içerisinde ve belirlenen teminatlar dahilinde
gerçekleşen bir kaza sonucu, anında ya da kaza tarihinden itibaren
1 yıl içinde gerçekleşen vefat durumlarında sigortalının yakınlarına
ödenecek teminat tutarıdır.
Kaza sonucu daimi 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 raporlarla ispatlanması
halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartları’nda açıklanan Maluliyet
Oranları Cetveli’ne göre belirlenir.

Kaza sonucu kırık-yanık teminatı:
Sigortalının kaza sonucunda meydana gelen kırık veya yanık riskleri
bu teminat kapsamında değerlendirilir. Kaza sonucu kırık-yanık
teminatında, sigortalının poliçede belirtilen belli başlı kemiklerinin
kırılması durumunda ve yanıklarda poliçede belirtilen yanığın derecesi
ve yanık vücut yüzey alanı dikkate alınarak ödeme yapılmaktadır.
Kaza sonucu hastane yatış teminatı:
Bu teminat sigortalının herhangi bir kaza sonucu hastanede yatarak
tedavi görmesi halinde kendisine ödenen tutardır. Gündelik kişi başı
30 TL, toplam 5 gün hastane yatışı ile sınırlıdır. Sadece ilk 24 saat
teminat dışındadır.

