KEP’le
çocugunuzun
egitim
masraflarını
güvence altına
alabilirsiniz.

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

Gözünüz arkada kalmasın,
çocuğunuz eğitimini
tamamlasın.
En değerli varlıklarımız çocuklarımız için her türlü
zorluğa göğüs gereriz. Çocuklarımıza rahat bir gelecek
hazırlamak ve iyi bir eğitim imkânı sunabilmek için
çalışır çabalarız. Ama hayatın neler getireceğini, ne
tür sıkıntılarla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Dünya hali,
gün gelir bizlerin yokluğunda çocuklarımızın hayatlarına
kendi başlarına devam etmeleri gerekebilir. Böyle bir
durumda, sağlığımızda üstesinden geldiğimiz eğitim
masraflarının karşılanabilmesi zor, bazen imkânsız hale
gelebilir. Vakıf Emeklilik Kesintisiz Eğitim Poliçesi,
çocuğunuzun eğitiminin kesintiye uğramadan devam
etmesini sağlar.

Bireysel Emeklilik Planları ile Hayat ve Ferdi Kaza
Sigortası ürünleri sunuyor. Vakıf Emeklilik, alanında

KEP
HAYAT SİGORTASI

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

Çocuğunuza KEP verin!

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

KEP (Kesintisiz Eğitim Poliçesi) nedir?

KEP, çocuğunuzun eğitim giderlerini karşılayan uzun süreli bir
hayat sigortasıdır. Yaşamınızı kaybetmeniz durumunda, KEP ile
çocuğunuzun eğitim giderleri karşılanır. İhtiyaç duyduğunuz eğitim
süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını belirleyerek
priminizi de kendiniz belirlemiş olursunuz.

Kimler KEP sahibi olabilir?

Çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğraması konusunda kaygı duyan,
18-63 yaş arasındaki herkes sigorta süresi ile sigortalı yaşı toplamı
65’i geçmemek şartıyla bu sigortadan yararlanabilir. KEP sadece
çocuklarınız için değil akrabalarınızın, yakınlarınızın ya da kimsesiz
bir çocuğun eğitimini de doğumundan itibaren güvence altına
alabileceğiniz bir poliçedir.

KEP teminatları nasıl belirlenir?

Çocuğunuzun eğitimi için ayırdığınız bütçenin gelecek yıllardaki
değerini tahmin edebilmek günümüz koşullarında mümkün
olmayabilir. KEP ürünündeki teminatlar, sigorta ettiren kişinin (veli,
ebeveyni veya yakını) belirleyeceği tutarlardan oluşur.
Örneğin, çocuğunuzun ilk yıl eğitim gideri 10.000 TL ise ve eğitimini
tamamlamasına 12 yıl varsa, toplam eğitim masrafları 120.000 TL
olarak belirlenir. Sigortalının ilk yıl yaşamını kaybetmesi halinde Vakıf
Emeklilik, lehtarlarına tek seferde 120.000 TL tutarında ödeme yapar.
Sigortalının ikinci yılda yaşamını kaybetmesi halinde ise ödenecek
tutar, kalan eğitim süresi için gerekli olan 110.000 TL’dir.

Bir başka hesapla; eğitimin 12. yılında vefat durumunda 10.000 TL
teminat ödenir.
Böylece sigorta süresi boyunca gerekli eğitim giderinin güvenceye
alınması sağlanır ve çocuğunuz için Kesintisiz Eğitim Planınızı
bugünden gerçekleştirmiş olursunuz.

Örnek 1

30 yaşında bir anne ilkokula başlayacak olan çocuğu için KEP
yaptırmak istemektedir. 12 yıllık bir eğitim süresince belirlediği yıllık
eğitim giderinin ortalama 10.000 TL olacağı varsayımı ile tek seferde
ödeyeceği toplam prim 603,87 TL’dir.

Örnek 2

35 yaşında bir anne ilkokula başlayacak olan çocuğu için KEP
yaptırmak istemektedir. 12 yıllık bir eğitim süresince belirlediği yıllık
eğitim giderinin ortalama 10.000 TL olacağı varsayımı ile tek seferde
ödeyeceği toplam prim 844,67 TL’dir.

Prim ödeme şekli

Poliçe primi tek seferde peşin olarak ödenir.

Avantajları nelerdir?
Esnek teminat seçenekleri ile sigorta teminatınızı ve süresini dilediğiniz
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Vergi avantajı

Kafam Rahat ile nasıl rahat olabilirsiniz?

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 primler,
gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücretli çalışanların net
gelirlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması şartıyla,
beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını
aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

Örnek prim tablosu*
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* Örnek prim tablosundaki primler yıllık eğitim masrafının 1.000 TL
olduğu varsayımı ile hesaplanmıştır. Örneğin; Tabloya göre sigorta
süresi 12 yıl olan bir sigortalının başlangıçtaki teminat tutarı 12.000
TL (1.000 TL * 12 =12.000 TL) olup; poliçenin son yılında teminat
tutarı 1.000 TL olacaktır. Yıllık eğitim masrafının 1.000 TL üzerinde
olması durumunda tablodaki primler aynı kat oranında arttırılır.

Uygun prim, kolay ödeme seçenekleri

Çocuğunuzun
eğitimi
süresince
KEP’in
imkanlarından
yararlanabilmeniz için tek seferde prim ödemeniz yeterlidir. Siz de
çocuğunuzun eğitim masraflarını garanti altına almak için hemen size
en yakın VakıfBank Şubesi’ne uğrayabilir, 444 9 237 (BES) numaralı
müşteri hizmetlerimizi arayabilir veya www.vakifemeklilik.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

