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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

OLMAZ

DEME
OLUR!

FERDİ KAZA SİGORTASI

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

Hayatta hep iyi sürprizlerle
karşılaşsak keşke!
Hayatın içinde, aklımıza gelmeyen şeylerin de başımıza
gelebildiğine tanık olabiliyoruz. Her şeyin yolunda
olduğu ve hayatımızın planlarımız doğrultusunda
devam ettiği dönemler elbette var. Peki hayata dair
beklentilerimizin dışındaki durumlarla karşılaşmaya
ne kadar hazırlıklıyız? İşte hayat bu ya, bir gün ansızın
başınıza bir kaza gelebilir. Vefat ve sakatlık gibi acılar
bir yana, aileniz üstesinden gelemeyeceği masraflarla
da karşılaşabilir. Eşinizi, çocuklarınızı ve yakınlarınızı
düşününce, olası bir kaza sizin dışınızda birçok insanı
etkileyebilir.
Vakıf Emeklilik Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası,
sizi ve ailenizi oluşabilecek risklere karşı güvence altına
alır.

Bana bir şey olmaz demeyin!

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

Kaza nedir?

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

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası nedir?

Sigorta süresi içerisinde gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu
size gereken tazminatı ödeyerek maddi kayıplarınızı karşılayan bir
sigortadır.
Gelin siz de günde sadece 46 kuruşa 1 yıl boyunca kaza sonucu
vefat ve maluliyete karşı 100.000 TL’lik teminata kavuşun. Ayrıca
bırakın 1.000 TL’ye kadar kaza sonucu tedavi masraflarınızı da biz
karşılayalım.

Teminatlar

Örnek Prim Tablosu*

**

*Örnek Prim Tablosundaki primler seçilen teminat tutarına ve meslek risk
grubuna göre değişmektedir.
**Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminat Tutarı, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza
Sonucu Maluliyet Teminatları toplamının %5’ini geçemez.

Kimler katılabilir?

Önceden var olan bir sakatlığı bulunmayan 15-65 yaş arasındaki
herkes Olmaz Deme Olur 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 taksitle
ödeyebilirsiniz. Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası’nda primler,
seçtiğiniz teminat miktarına ve meslek grubunuza göre değişir.

Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası’na nasıl
sahip olabilirsiniz?
VakıfBank şubelerinde bulunan Vakıf Emeklilik danışmanlarına, Vakıf
Emeklilik Bölge Müdürlükleri ve Temsilcilikleri’ne giderek Olmaz
Deme Olur Ferdi Kaza Sigortanızı yaptırabilirsiniz. Başvuru formunu
doldurduktan sonra, kendi belirleyeceğiniz teminata karşılık gelen
primi ödeyerek, Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası poliçenize
sahip olabilirsiniz.

Hangi riskleri teminat altına alabilirsiniz?
Olmaz Deme Olur Ferdi Kaza Sigortası ile “Kaza Sonucu Vefat”, “Kaza
Sonucu Daimi Maluliyet” ve “Kaza Sonucu Tedavi 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 vefat durumunda yakınlarınıza
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 Tedavi Masrafları Teminatı: Poliçede belirtilmesi
şartı ile kaza gününden itibaren 1 yıl içerisinde yapmış olduğunuz
kaza ile ilgili doktor ücreti, hastane ve diğer tedavi masraflarınız için
(ulaşım masrafları hariç) ödenen tutardır.

Vergi avantajı
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.

