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EMEKLİLİK GELİR PLANI TEKLİF FORMU – 0136 EMEKLİLİK GELİR PLANI 

 YENİ SÖZLEŞME İÇİN *  AKTARIM İÇİN  ** 

*Bireysel emeklilik sisteminden emekliliği hak kazanan ve aktarım bilgisi olmayan sözleşme

** Vakıftan aktarım tutarı mevcut olan veya başka şirketten aktarım olan sözleşme 

EMEKLİLİK ŞİRKETİ BİLGİLERİ 

Unvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İSTANBUL Kurumsal Hizmet Merkezi: 0(216) 633 31 11 

Telefon: 0(216) 633 33 33 Faks: 0(216) 634 38 88 

E-posta: kurumsalprojeler@avivasa.com.tr İnternet Adresi: www.avivasa.com.tr 

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ticaret Sicil Numarası: 27158 

Mersis Numarası: 0306005065600012 

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACISI BİLGİLERİ 

Bireysel Emeklilik Aracısı Adı Soyadı: Bireysel Emeklilik Aracı Sicil Numarası: 

Teklif Tarihi: Teklif Referans Numarası: 

KATILIMCI BİLGİLERİ 

Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı 

Doğum Yeri:     İlçe  İl  Ülke 

Doğum Tarihi:____ /____ /_______ 
Cinsiyet: 

Kadın  Erkek 

Medeni Hali: 

Bekâr  Evli 

Uyruğu 

T.C.               T.C. Kimlik Numarası: 

Diğer: Vergi Kimlik Numarası/Vergi Dairesi/ Yabancı Kimlik Numarası: 

Kimlik Türü: Nüfus Cüzdanı  Ehliyet  Pasaport  Mavi Kart 

Kimlik Seri - Sıra Numarası: 

Mavi Kart Sahibi Olma Tarihi (Mavi Kart kopyası forma eklenmelidir) : ……./…..…/………… 

Yazışma 

Tercihi 

 Ev 

 İş 

Ev Adresi: 

 Posta Kodu 

 İlçe  İl  Ülke 

İş Adresi: 

 Posta Kodu 

 İlçe  İl  Ülke 

Telefon: Ev  İş  Cep*  Faks 

E-Posta:  @ 

Eğitim Durumu: Mesleği: 

Aylık Ortalama Gelir Aralığı:  0-1000.- TL  1001-2000.- TL  2001-4000.- TL 

 4001-7000.- TL  7001.- TL üstü  BELİRTİLMEDİ 

*İnternet şifreniz, kullanmakta olduğunuzu beyan ettiğiniz cep telefonu numaranıza kısa mesaj (SMS) yoluyla gönderilecektir. Size kısa sürede ve daha

kaliteli hizmet verebilmek için kişisel iletişim bilgileriniz ile cep telefon numaranızda değişiklik olduğu takdirde bize derhal bildirmenizi rica ederiz. 
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PLAN KAPSAMINDA SUNULAN EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI* 

0136 EMEKLİLİK GELİR PLANI YATIRIM FONLARI 
Standart Fon Dağılımı 

 ( Önerilen Fon Dağılımı ) 

Katılımcı Tercihi (%)** 

(%5 ve katları) 

Kamu Borçlanma Araçları –Grup 80% 

Gelir Amaçlı Esnek 20% 

Birinci Esnek 0% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup 0% 

Kamu Dış Borçlanma Araçları 0% 

Büyüme Amaçlı Esnek Grup 0% 

Para Piyasası Birinci Likit Esnek*** 0% 

Kamu Borçlanma Araçları 0% 

Dengeli 0% 

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları 0% 

Büyüme Amaçlı Esnek 0% 

İkinci Esnek 
0% 

Altın 0% 

Hisse Senedi 0% 

Para Piyasası İkinci Likit Esnek 0% 

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları 0% 

Esnek 0% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 0% 

Standart 0% 

 Toplam:  %100

* Katılımcının seçtiği gerek önerilen, gerekse diğer plan ve dağılımlar kendi nihai kararıdır ve bunun sonucunda oluşacak her türlü getiri katılımcının

sorumluluğundadır. 

**Fon dağılım tercihinin yapılmaması halinde standart fon dağılımı esas alınacaktır. Tercih edilen fon dağılım oranlarının toplamı %100 olmalıdır. 

*** Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu planın emanet fonu olarak da kullanılır. 

Katılımcı 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Bireysel Emeklilik Aracısı 

Adı Soyadı: 

İmza: 
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EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE İÇERİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 

Kamu Borçlanma Araçları -

Grup 

AEK Ağırlıklı olarak hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar. 

Gelir Amaçlı Esnek AEG 

Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak birikimlere BİST repo piyasası faiz 

oranlarına paralel getiri kazandırmayı, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından 

yararlanmayı amaçlar. 

Birinci Esnek AE4 Fon, ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde kurulu şirketlerin paylarına ve bu ülke 

hazinelerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapar. 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 

Grup  

AEB Fon portföyünün minimum %80’lik kısmı hisse senedi yatırımlarına yönlendirilir. 

Kamu Dış Borçlanma Araçları AVB Fon portföyünün en az %80’i devlet dış borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde etmek 

hedeflenmektedir. 

Büyüme Amaçlı Esnek Grup AVY Fon hedefi, değişen piyasa koşullarına göre, yerli ve yabancı varlık türlerine yatırım yapmak ve bu 

sayede hem sermaye kazancı hem temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. 

Para Piyasası Birinci Likit 

Esnek  

AE1 

Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye 

piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde,  fon 

portföyünün en az %80’i, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırılır. 

Kamu Borçlanma Araçları 
AVK 

Fon portföyünün en az %80’i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde 

edilmesi hedeflenmektedir. 

Dengeli 
AVD 

Fon portföyünün tamamı, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının karmasından oluşturularak hem 

sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma 

Araçları AE2 

Ağırlıklı olarak hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar. 

Büyüme Amaçlı Esnek 

AE3 

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı 

hedefiyle hareket eder. Fon’da mümkün olan en yüksek reel getiri hedeflendiğinden dolayı çeşitli 

yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılacak bir yatırım stratejisi izlenir. 

İkinci Esnek 

AVU 

Fon, portföyünün en az %70’i ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili 

derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna 

sahip yabancı borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. 

Altın AEL 

Altın ve altına dayalı sermaye piyasa araçları en az %80’lik bir paya sahiptir. Diğer kıymetli madenler 

ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, Türk Ortaklık Payları, Yabancı Ortaklık Payları, Kira 

Sertifikaları, Menkul kıymet yatırım fonu katılma payları, Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası 

araçları ve Vadeli Katılma Hesabı (TL-Döviz) en fazla %20’lik bir paya sahiptir. 

Hisse Senedi AEH Fon portföyünün minimum %80’lik kısmı hisse senedi yatırımlarına yönlendirilir. 

Para Piyasası İkinci Likit Esnek AVL 

Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye 

piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde,  fon 

portföyünün en az %80’i, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırılır. 

Gelir Amaçlı Kamu Dış 

Borçlanma Araçları AVG 

Fon portföyünün en az %80’i devlet dış borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde etmek 

hedeflenmektedir. 

Esnek 
AVE 

Fon hedefi, değişen piyasa koşullarına göre, yerli ve yabancı varlık türlerine yatırım yapmak ve bu 

sayede hem sermaye kazancı hem temettü,faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi AVH Fon portföyünün minimum %80’lik kısmı hisse senedi yatırımlarına yönlendirilir. 

Standart AVN 

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların 

birikimleri, standart fonda yatırıma yönlendirilir. Fon, Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2013/3)'de 

belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırım yapar ve bu yatırımların 

sonucunda sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. 

Katkı AEI 

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile 

kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir 

ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. 
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AKTARIM BİLGİLERİ * 

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ’ye  Aktarılacak Toplam Tutar : ……………………………………………………………………………………….** 

Aktarım Gelecek Emeklilik Şirketi / Dernek-Vakıf-Sandık ve Diğer Kuruluşun Unvanı: 

*Başka şirketten aktarım / dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan aktarım durumunda doldurulmalıdır.

** AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ‘ye aktarılacak her bir sözleşmenin kurulması aşamasında toplam tutarın en az aktarım tarihindeki aylık brüt asgari 

ücretin 12 katı olması gereklidir.  

KESİNTİLER 

Sözleşmenin süresi içerisinde FTGK kesintisi dâhil olmak üzere mevzuat kapsamında kesintilere ilişkin alt veya üst sınırının değiştirilmesi durumunda, 

Şirket kesintileri mevzuatın sınırları içerisinde yükseltme veya ayarlama hakkına sahiptir. 

• Ara Verme Halinde Uygulanacak Kesintiler

  Sabit Gider Kesintisi 

 ….………YOK………. 

• Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK)

 Fon toplam gider kesintisi; fon işletim gideri kesintisi ve fona ait diğer masrafların toplamından oluşmaktadır. 

Fon Performans Kesintisi  

Mevzuatın uygun gördüğü fon tipleri için karşılaştırma ölçütünün üzerinde performans gösteren fonların, karşılaştırma ölçütü üzerindeki getirileri temel 

alınarak performans kesintisi mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde Şirket tarafından yapılacaktır. 

0136 Emeklilik Gelir Planı 

Emeklilik Yatırım Fonu İsmi 

Fon 
Kodu 

Azami Fon 

Toplam Gider 

Kesintisi 

(Yıllık) 

Azami Fon 

Toplam Gider 

Kesintisi 

(Günlük) 

Fon İşletim 

Gider Kesintisi 

(Yıllık) 

Fon İşletim Gider 

Kesintisi 

(Günlük) 

Kamu Borçlanma Araçları -Grup AEK 1,91% 0,0052500% 1,00% 0,0027500% 

Gelir Amaçlı Esnek AEG 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Birinci Esnek AE4 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup AEB 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Kamu Dış Borçlanma Araçları AVB 1,91% 0,0052500% 1,00% 0,0027500% 

Büyüme Amaçlı Esnek Grup AVY 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Para Piyasası Birinci Likit Esnek AE1 1,09% 0,0030000% 1,05% 0,0028770% 

Kamu Borçlanma Araçları AVK 1.91% 0.0052500% 1.89% 0.0051781% 

Dengeli AVD 1.91% 0.0052500% 1.87% 0.0051233% 

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları AE2 1.91% 0.0052500% 1.90% 0.0052060% 

Büyüme Amaçlı Esnek AE3 2.28% 0.0062500% 2.24% 0.0061370% 

İkinci Esnek AVU 1,91% 0,0052500% 1,89% 0,0051781% 

Altın AEL 1,910% 0,0052500% 1,860% 0,0051000% 

Hisse Senedi AEH 2,28% 0,0062500% 2,18% 0,0059726% 

Para Piyasası İkinci Likit Esnek AVL 1,09% 0,0030000% 1,05% 0,0028770% 

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları AVG 1,91% 0,0052500% 1,89% 0,0051781% 

Esnek AVE 2,28% 0,0062500% 1,90% 0,0052000% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi AVH 2,28% 0,0062500% 1,90% 0,0052000% 

Standart AVN 1,91% 0,0052500% 1,86% 0,0051000% 

Katkı AEI 0,365% 0,0010000% 0,355% 0,0009726% 

Katılımcı 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Bireysel Emeklilik Aracısı 

Adı Soyadı: 

İmza: 



6/10 

 Form: Ref: 13/07/2015_01 

GERİ ÖDEME BİLGİLERİ :  Aşağıdaki seçeneklerden uygun olan bir tanesi işaretlenmelidir. 

Vakıftan aktarım tutarı ile gelen 

başvurularda doldurulması 

gereken alan : 

Vakıf aktarımından itibaren 3 yıl içerisinde geçerli olacak programlı geri ödeme seçeneği * : 

 Maximum geri ödeme tutarı alınmak isteniyor mu?     Evet             Hayır     

Hayır ise tutar belirtiniz.  Maximum tutarın altında alınmak istenen geri ödeme tutarı   …………………   TL** 

* Vakıf’tan aktarım yapan ve ilk aktarım tarihinde veya ilk aktarım tarihini takip eden 3 yıl içinde bu plana dâhil

olan katılımcılara yapılacak geri ödeme tutarı, 3 yıllık süre tamamlanıncaya kadar Hazine Müsteşarlığı’nın ilettiği 

PMF 1931 Yaşam Tablosu’ na göre belirlenecek olan tutarları aşamayacaktır. Hesaplanacak yıllık değer, maaş ve ara 

ödemelerin yıllık toplamı için geçerli olacaktır. 3 yıl boyunca azami limit tutarı katılımcı doğum tarihi (yaş artış 

tarihi) itibarıyla güncel birikimi dikkate alınarak yaşa göre revize edilir. 4’üncü yıldan itibaren süreye ve tutara göre 

geri ödeme hesaplanabilecektir. Minimum geri ödeme tutarı yıllık 1.200 TL’ dir. (4’üncü yıldan itibaren ve BES’ten 

emeklilik hakkı kazanılmış olması halinde.) 

**Maximum tutarın altında geri ödeme tutarı seçilirse ödeme tutarı endeks seçeneği belirlenebilir.  

Vakıf aktarımı olmayan 

başvurularda doldurulması 

gereken alan :  

 Vakıf aktarımı olmayan başvurularda geçerli olacak programlı geri ödeme seçeneği: ( Lütfen aşağıdaki tercihlerden 

sadece birini seçiniz.)* 

 Geri ödeme tutarına göre: Yıllık alınmak istenen net tutar ……………………… TL     (Minimum geri 

ödeme tutarı yıllık 1.200 TL’ dir.) 

Geri ödeme süresine göre: Ödeme alınmak istenen süre ………………… yıl 

*Geri ödeme tutarı endeks seçeneği seçilen geri ödeme tipine göre belirlenebilir.

 Geri Ödeme Dönemi (Ödeme Tutarı)     Aylık  3 Aylık  6 Aylık  Yıllık 

Ödeme Tutarı Endeks Seçeneği *  

(Lütfen aşağıdaki seçeneklerden sadece birini seçiniz. Katkı payına göre seçim yaptığınız durumda “Sabit Ödemeli, ÜFE ve TÜFE” seçeneklerini, süreye 

göre tercih yaptığınız durumda ise “Sabit Ödemeli” seçeneğini seçebilirsiniz. ) 

 Sabit Ödemeli                                                       Üfe Endeksli                                  Tüfe Endeksli 

*Vakıf aktarımını takip eden 3 yıl içerisinde maximum geri ödeme tutarının altında bir geri ödeme alınmak istendiğinde doğum tarihi (yaş artış tarihi)

itibarıyla PMF 1931 Yaşam Tablosu’ ndaki azami tutarı geçmemek şartı ile geri ödeme tutarına uygulanacak endeksleme seçeneğini ifade etmektedir. 

Geri Ödeme Başlangıç Tarihi: 

………………………………… 

   Düzenli Geri Ödeme Günü: 

İlgili ayın   1.günü      5.günü 15.günü

Aktarım tutarının, ödemenin yapılmasını istediğiniz günden 7 iş günü önce şirketimize ulaşması durumunda 

geri ödemeniz talep ettiğiniz ay içinde yapılacak olup aksi durumda ise bir sonraki ay yapılabilecektir. 

GERİ ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESABI BİLGİLERİ 

Hesap Sahibinin Adı Soyadı* Banka Adı 

Şube Adı/ Numarası: Hesap Numarası: 

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) ** 

* Katılımcı ile aynı kişi olmalıdır.

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket)’ nin yapacağı ödemelerin yukarıda belirtmiş olduğum hesabıma ve IBAN’ a otomatik olarak yapılmasını rica 

ederim. 

Uluslararası Hesap Numarası (IBAN) ve hesap bilgilerinin iletilmesi zorunludur. IBAN’ ın belirtilmediği durumlarda yukarıda beyan ettiğim hesap 

numaram ile işlem yapılmasını kabul ve beyan ederim. 

Katılımcı* 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Bireysel Emeklilik Aracısı 

Adı Soyadı: 

İmza: 
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GENEL BİLGİLER 

1. Bu form makbuz niteliğinde değildir. Bu forma istinaden nakit tahsilât yapılamaz.

2. Lehdar Bilgisi: Katılımcının vefatı durumunda birikimler katılımcının kanuni varislerine ödenir. Lehdar tayin edilmesi durumunda birikimler Türk

Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla lehdara ödenir. Lehdar tayini için “Lehdar Tayin ve Değişiklik Talep Formu” doldurulması

gereklidir.

3. Katılımcı tarafından, Şirket faksına belge göndererek veya Kurumsal Hizmet Merkezi’ni arayarak yapılan işlem neticelerini kabul ediyorum.

4. Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiçbir ödeme yapılmamış olması halinde, emeklilik sözleşmesi Şirket tarafından

feshedilebilir.

5. Emeklilik gelir planında seçmiş olduğunuz fonlarınızı yılda 6 kez değiştirebilirsiniz. Aktarımı takip eden 3 yılın sonrasında, şirket içinde farklı

emeklilik gelir planları olması durumunda yılda 4 kez gelir planları arasında plan değişikliği işlemi yapabilirsiniz.

6. Sözleşme kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren iki yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir

emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre bir yıl olarak belirlenmiştir. Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan

aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için yürürlük tarihinden itibaren üç yıl boyunca, başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz.

7. Programlı geri ödeme; Yıllık Gelir Sigortası gibi katılımcıya yaşamı boyunca ya da belirli bir süre için düzenli ödeme yapmayı öngören bir sigorta

türü değil, seçeceğiniz fonların performansına göre güncellenen fon değeri ile sınırlı olmak koşuluyla düzenli bir ödeme biçimidir. Birikimleriniz

ödemelerinizi alacağınız süre boyunca seçtiğiniz fonlarda değerlenerek tarafınızca belirleyeceğiniz sıklıkta ödenecektir. Fon performansına, seçilen

endekslemeye veya ara ödemelerin tutarına bağlı olarak fon değerinizin belirlenen günden önce sıfırlanması halinde ise sözleşmeniz sona erecektir.

8. Programlı geri ödeme seçeneğinden istenildiği durumda toplu ödeme seçeneğine geçebilir ve birikimlerinizin tamamını vergi kesintisi yapıldıktan

sonra bir kerede alabilirsiniz. Aktarımı takip eden 3 yılın içinde uygulanacak vergi kesintisi ile 3 yılın sonrasında uygulanacak vergi kesintisi

hakkında detaylı bilgiyi Kurumsal Hizmet Merkezi’ni 0(216) 633 31 11 arayarak edinebilirsiniz. Birikimlerinizin tamamını almak istediğiniz

durumda dilekçe ile ya da Kurumsal Hizmet Merkezi 0(216) 633 31 11 aracılığıyla talepte bulunabilirsiniz.

9. Seçmiş olduğunuz fonlar ya da endeks tipine bağlı olarak geri ödeme planındaki tutarlar piyasadaki dalgalanmalara göre değişebilir.

10. Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerin bir program dâhilinde geri ödenmesi kapsamında, emeklilik birikimlerinizin korunması açısından,

genel olarak daha muhafazakâr ve risksiz bir yatırım stratejisi benimsenmesi beklenmektedir. Bu dönemde alacağınız gelir, tercih ettiğiniz gelir

planı, fon tercihleriniz ve yatırım gelirleri ile ödeme sıklığına bağlı olarak değişebilir.

11. Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen esaslara göre ve bu tablonun düzenlediği tarihteki plan

özellikleri, varsayımlar ve katılımcının emeklilik tarihindeki fon değeri baz alınarak hazırlanmıştır. İleriye yönelik bir finansal projeksiyon niteliği

taşımakta ve bir taahhüt içermemektedir. Programlı Geri Ödeme Tablosunda belirtilen birikim değerleri, tercih edilecek fonların performansına

bağlı olarak değişebilmekte olup daha fazla yada daha az olabilmektedir.

12. Başvuru formu, bireysel emeklilik sistemi tanıtım kılavuzu ve yatırım fonları tanıtım kılavuzunda yer alan bilgiler mevzuat çerçevesinde hazırlanmış

olup, bu teklif formunun yanında bireysel emeklilik sistemi tanıtım kılavuzu ve yatırım fonları tanıtım kılavuzu ayrıca katılımcıya verilmektedir. Bu

form ve kılavuzlarda mevzuata aykırılık teşkil eden veya yer almayan hususlar için plan teknik esasların, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanunu ve bağlı mevzuat, Sermaye Piyasaları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, sigortacılık ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Bu

form giriş bilgi formu, teklif formu ve iki sayfa hizmet sözleşmesi dahil on sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Formun bir örneği katılımcıda

kalacaktır.
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Hizmet Sözleşmesi 

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12, Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde yerleşik AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) ile 

................................................................................................................... (Müşteri) arasında, Şirket’in internet, telefon ve faks aracılığıyla sunduğu hizmetler 

ve bu hizmetlerle sınırlı olmamak kaydıyla değiştirilecek veya geliştirilecek yeni hizmet kanallarından Müşteri’nin aşağıdaki koşullar çerçevesinde 

yararlanmasını içeren bu Sözleşme düzenlenmiştir. 

Hizmet Kanalları 

1. Hizmet kanallarından yararlanma hakkı münhasıran Müşteri’ye aittir. 18 yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin bu Sözleşme

kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayıyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kişiler tarafından 

kullanılması sırasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin sorumluluğunda olup Şirket bu tür zarar ve 

kayıplardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

2. Şirket, internet - çağrı merkezi - sesli yanıt sistemi ve bu hizmetlerle sınırlı olmamak kaydıyla değiştirilecek veya geliştirilecek yeni hizmet

kanallarından da yararlanabilmesi için Müşteri’ye, başvuru formunda kullandığını beyan ettiği cep telefon numarasına geçici bir şifre gönderecektir. 

Müşteri, hizmet kanalları aracılığıyla alacağı hizmetleri geçici yerine kendi sistemde belirlediği şifre ile yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3. Müşteri, hizmet kanallarını kullanırken yasalara uygun davranacağını, tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olacağını, kamu düzenini

bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde hareket etmeyeceğini, üçüncü kişilerin hizmet kanallarını kullanmasını önleyici 

veya zorlaştırıcı eylem ve uygulamalarda bulunamayacağını, hizmetleri kullanırken üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlu olacağını kabul ve 

taahhüt eder. 

4. Müşteri, hizmet kanallarında işlemlerinde kullanacağı şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterecektir. Aksi takdirde üçüncü kişiler

tarafından kullanılmasının sonuçlarından sorumlu olup bu nedenle Şirket’ten talepte bulunamaz. 

5. Müşteri, Şirket’in hizmet kanallarındaki hizmet kapsamını önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma ve sona erdirme yetkisine sahip olduğunu

kabul ve taahhüt eder. 

6. Müşteri, belirlediği şifre aracılığıyla, hizmet kanalları vasıtasıyla teknik sistemin sağladığı taleplerde bulunabilir. Ancak, Şirket riskli gördüğü talebi

yerine getirip getirmemekte serbesttir. Hizmet kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin içeriği ve neticesinden Müşteri sorumlu olup bu nedenle 

uğramış olduğu zararlardan Şirket’i sorumlu tutamaz. 

7. Müşteri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bireysel emeklilik ve sigorta

şirketlerinin tabi olduğu sair mevzuat uyarınca, verdiği bilgilerin hizmetin ifası için diğer kamu-özel kurum/kuruluşlara verilebileceğini; bu nedenle 

yazılı, sözlü veya hizmet kanalları aracılığıyla Şirket’e verdiği bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu ve aksi takdirde doğacak zararlardan sorumlu 

olacağını kabul ve taahhüt eder.  

8. Müşteri, hizmet kanallarının teknik kalitesinden ve teknik arızalar nedeniyle kesintiye uğraması sonucunda kaynaklanabilecek zararlardan Şirket’i

sorumlu tutamaz. 

9. Müşteri, hizmet kanalları ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve işitsel materyalin Şirket’e ait olduğunu ve bu yazılımları izinsiz

kullanamayacağını, çoğaltıp dağıtamayacağını, aksi halde oluşacak zarardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 

10. Müşteri ile Şirket arasında yapılan tüm konuşmalar hizmet kalitesi ve güvenilirliğinin sağlanması ve oluşabilecek sorunlara karşı Şirket’in tedbir

alabilmesi amacıyla ses kayıt sistemiyle kaydedilebilecektir. Müşteri telefon görüşmelerinin ses kayıt sistemi ile kaydını peşinen kabul eder. Müşteri, 

kaydedilen görüşme sırasında müşteri temsilcisine veya sesli yanıt sistemine vereceği bilgi ve talimatların HMK 193. maddesi uyarınca kesin delil olarak 

kullanılabileceğini ve verdiği talimat doğrultusunda gerçekleşen işlemle anlaşmazlıklarda Şirket kayıtlarının esas alınacağını kabul eder. 

11. Müşteri, kısa mesaj servisi (SMS) özelliğine sahip bir cep telefonu aracılığıyla, faks veya e-posta aracılığıyla bilgi almayı talep edebilir. Şirket, uygun

görmesi halinde talep edilen bilgileri Müşteri’nin bildirdiği telefon numarasına, faks numarasına veya e-posta adresine gönderebilir. Müşteri, söz konusu 

telefon veya faks numarasının, e-posta adresinin değişmesi, kaybolması veya çalınması durumunda Şirket’i yazılı şekilde haberdar etmediği takdirde 

doğabilecek sonuçlardan sorumludur. 

12. Müşteri’nin Şirket’e gönderdiği ve Şirket'ten aldığı mesajların geç ulaşması veya hiç ulaşmaması, gönderilen ve alınan mesajlardaki bilgilerin üçüncü

kişilerce öğrenilmesi veya üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşması nedeniyle Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

13. Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetler ile ilgili olarak Şirket’te kayıtlı adresine yapılacak bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını,

adresinin değişmesi ve yeni adresini çağrı merkezi, internet şube veya yazılı şekilde bildirmemesi halinde eski adresine yapılacak bildirimleri geçerli 

sayacağını kabul eder.  

14. Müşteri, bu Sözleşmenin uygulamasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Şirket’in defter, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve diğer kayıtlarının

HMK 193. maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından ve dava dâhilinde Şirket 

defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. 

15. Şirket, bireysel emeklilik sözleşmesine sahip Müşteri’ye Takasbank-İstanbul Takas ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hizmetlerinden

yararlanabilmesi için erişim şifresi verebilir. Müşteri, şifrenin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunları 3. kişilere açıklamaz. Bunların 3. 

kişiler tarafından kullanılmasının sonuçlarından sorumludur. Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin vereceği hizmetin türü ve kapsamı, 

anılan kurum tarafından belirlenir. Anılan kurumun uygulamalarının değişikliğinden, verdiği hizmetlerin türü ve kapsamı ile ilgili Şirket’in herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 
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Bu form iki sayfa iki nüsha Hizmet Sözleşmesi olarak düzenlenmiştir. Formun bir örneği müşteride kalacaktır. Şirket Müşteri Memnuniyet Merkezi, 

internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu, hizmet sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve 

taahhüt ederim. 

Ticari Unvanı   : AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12 Ümraniye 34768 İstanbul 

Tel Numarası : 0(216) 633 33 33  

Faks Numarası     : 0(216) 634 38 88 

İnternet Adresi    : www.avivasa.com.tr 

E-posta Adresi : kurumsalprojeler@avivasa.com.tr 

Kurumsal Hizmet Merkezi : 0(216) 633 31 11  

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

Ticaret Sicil Numarası   :27158 

Mersis Numarası  :0306005065600012 

Katılımcı 

Adı Soyadı1: 

Teklif Numarası/ Sözleşme Numarası: 

T.C. Kimlik Numarası2: 

Tarih: 

İmza: 

(1)Ayrıntılı katılımcı bilgileri teklif formunda yer almaktadır. 
(2)Yabancı uyruklu kişiler için T.C. Kimlik Numarası bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalıdır. 
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BEYANLAR 

Bu teklif formu on sayfadan oluşmakta olup 1. sayfada giriş bilgi formunu, 2. sayfada bireysel emeklilik aracısı bilgilerini ve katılımcı bilgilerini, 3. 

sayfada  plan kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarını, 4. sayfada emeklilik yatırım fonlarına ilişkin özet bilgiyi 5. sayfada aktarım bilgileri 

tablosunu ve kesintileri, 6. sayfada geri ödeme bilgilerini, 7. sayfada genel bilgileri, 8. ve 9. sayfada hizmet sözleşmesini okudum, anladım ve kabul 

ediyorum. 

Katılımcı Şirket ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt etmekte olup, bunun aksi durumunda 5549 

sayılı Kanunun 15. maddesi gereği bildirim yapmak zorunda olduğunu bildiğini ve başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak 

Şirkete beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dâhil olmak üzere her türlü 

sorumluluğun kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

Katılımcı Şirket’e sağladığı her türlü bilgiyi, Şirket’in  tekrar onay almaksızın Türkiye’de veya yurt dışında ilgili her türlü kuruluş veya kişilere, resmi 

makamlara verebileceğini, bu duruma muvafakatı olduğunu ve bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından hiçbir şekilde herhangi bir ihlal 

sayılmayacağını kabul ve beyan eder. Şirket ayrıca bu bilgi ve kayıtları, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Şirket’in, Acentelerine, Grup Şirketlerine veya 

Şirket’in bağlı ve ilgili kuruluşlarına açıklayabileceğini ve buna peşinen muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder. Katılımcı ayrıca , Şirket’e vereceği her 

türlü elektronik posta adresi, sabit telefon, cep telefonu numarası ve benzeri iletişim bilgilerini Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında kullanılarak, Şirket’in, Acentelerinin, Grup şirketlerinin veya Şirket’in uygun gördüğü diğer bir şirketin, kampanya tanıtım, pazarlama, 

bilgilendirme ve sair içerikte mesajları iletmesine muvafakat ettiğini, işbu başvuru formu ile verilen iletişim bilgilerinin kullanılacağını onayladığını, 

iletişim bilgilerinin değişmesi halinde yazılı yahut AvivaSA çağrı merkezi aracılığı ile AvivaSA’ya bildirimde bulunacağını kabul ve beyan eder. 

Katılımcının Şirket’e sağladığı her türlü bilgi ve kayıtların Şirket’in tabi olduğu mevzuat gerekleri veya diğer sebeplerle Şirket tarafından Türkiye içinde 

veya yurt dışında herhangi bir yerde muhafaza edebileceğini/üçüncü kişilere sözleşme karşılığında muhafaza ettirebileceğini kabul ve beyan eder. 

On sayfadan müteşekkil işbu teklif formunda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve bu plana girmeden önce tarafıma iletilen Bireysel Emeklilik 

Tanıtım Kılavuzu ve Yatırım Fonları Tanıtım Kılavuzunda belirtilen bilgileri, emeklilik planları, emeklilik fonları ile ilgili açıklamaları ve Bireysel 

Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan önce çıkışta ve emeklilik halinde geçerli olacak vergi ve devlet katkısına ilişkin uygulamaları 

bildiğimi, Şirket Müşteri Memnuniyet Merkezi, internet ve faksla ilgili işlemlere ilişkin olarak düzenlenen hizmet sözleşmesini okuduğumu, hizmet 

sözleşmesi hükümlerine uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Bireysel Emeklilik Sistemi Tanıtım Kılavuzu’ nu ve Yatırım Fonları Tanıtım Kılavuzu’nu ve Muhtemel Programlı Geri Ödeme Tablosu’ nu teslim aldım. 

Katılımcı 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Bireysel Emeklilik Aracısı 

Adı Soyadı: 

İmza: 
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EK HİZMETLER 

 

956 – 957 – 958 NOLU EK FAYDALAR KAPSAMINDA FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ İADE UYGULAMASI 

BİLGİLENDİRME METNİ 

Fon Toplam Gider Kesintisi (FTGK); BES sözleşmenizin fon dağılımda yer alan Emeklilik Yatırım Fonları’ndan yapılan Fon 

İşletim Gideri (FİG) kesintisi ve fona ait diğer masrafların toplamından oluşmaktadır.  

Size sunulan iade uygulaması ile ilgili FTGK oranının belirlenen oranı aşması durumunda aşağıdaki koşullar dahilinde 

sözleşmenize fon bazında iade yapılacaktır. 

 

Ödeme Tarihleri 

1. çeyrek dönemi: Ocak-Şubat-Mart dönemine ait ilk çeyrek ödemesi Nisan ayının 5’inci işgünü, 

2. çeyrek dönemi: Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait ikinci çeyrek ödemesi Temmuz ayının 5’inci işgünü, 

3. çeyrek dönemi: Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ait üçüncü çeyrek ödemesi Ekim ayının 5’inci işgünü, 

4. çeyrek dönemi: Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait dördüncü çeyrek ödemesi Ocak ayının 5’inci işgünüdür. 

 

İade Kriterleri 

1. FTGK iadesi yapıldıktan sonra günlük net fon toplam kesintisi % 0,0016438 olup yıllık net fon toplam gider kesintisi 

oranı %0,60 olacaktır. Gün bazlı olarak hesaplanacak ve hak edeceğiniz tutar ödeme gününde sözleşmeye 

ödenecektir.  

2. Verilen iadeler sözleşmenizin sonlanması durumunda geri alınmayacaktır. Kesintilerin iadesi günlük takip edilecek 

olup internet şube ve çağrı merkezinden bilgi alınabilecektir.  

3. Yıl içerisinde her çeyrek sonunu takip eden ayın 5’inci işgünü FTGK iade ödeme günü olarak belirlenmiştir. Bu 

tarihler sabittir.  

4. Vefat, maluliyet veya emeklilik nedeniyle şirket içi hesap birleştirme, emeklilik nedeniyle sözleşmenizin sonlanması 

durumunda ya da plan değişikliğiyle ek faydanın geçerli olduğu bu plandan başka bir plana geçiş yapmanız halinde; 

FTGK iadesi, gün esaslı hesaplanarak ilgili koşullar sağlandığında hesaplama dönemini takip eden 10 iş günü 

içerisinde fon birikiminize eklenecektir.  

5. İlgili çeyrek dönemin tamamında ek faydanın geçerli olduğu planda olmamanız halinde veya plan değişikliği ile veya 

başka şirketten aktarım yoluyla bu plana geçmeniz halinde ilgili çeyrek dönem için FTGK iadesi, plana giriş 

tarihinize göre gün esaslı hesaplanarak ödenecektir.  

6. FTGK iadesinin ödenebilmesi için, sözleşmenizin, hesaplama ve iade ödeme gününde vefat, maluliyet, emeklilik 

nedeniyle şirket içi hesap birleştirme, emeklilik nedeniyle sonlanma veya plan değişikliği dışında bir sebeple 

sonlanmamış olması gerekmektedir. Sözleşmenin hesaplama döneminin son günü ile ödeme dönemi olan sonraki 

ayın 5. işgünü arasında sistemden çıkış emeklilik nedeniyle başka şirkette hesap birleştirme veya başka şirkete 

aktarım nedeniyle sonlanması durumunda ek fayda tutarı ödenmez.  

7. Sözleşmenizden caymanız durumunda FTGK iadesi yapılmayacaktır. Cayma dönemi içerisinde bulunan 

sözleşmelerin FTGK iadeleri, bir sonraki ödeme döneminde sözleşmeden cayılmaması durumunda, yani sözleşmeniz 

aktif ise, yapılacaktır.  

8. AEI fon koduna sahip AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’na FTGK iadesi 

yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



Ek Fayda 2 / 5 

 

 

 

 

Emeklilik Yatırım Fonu İsmi 
Net Fon 
Kesintisi 
(Yıllık)* 

Fon 
Kodu 

Azami Fon 

Toplam Gider 

Kesintisi           

(Yıllık) 

Azami Fon Toplam 

Gider Kesintisi 

(Günlük) 

 
Fon İşletim 

Gider 

Kesintisi 

(Yıllık) 

 
Fon İşletim Gider 

Kesintisi (Günlük) 

Kamu Borçlanma Araçları -

Grup 

0,60%  AEK 1,91% 0,0052500% 1,00% 0,0027500% 

Gelir Amaçlı Esnek  0,60% AEG 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Birinci Esnek 0,60% AE4 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 

Grup 

0,60% AEB 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Kamu Dış Borçlanma 

Araçları 

0,60% AVB 1,91% 0,0052500% 1,00% 0,0027500% 

Büyüme Amaçlı Esnek Grup 0,60% AVY 2,28% 0,0062500% 1,00% 0,0027500% 

Para Piyasası Birinci Likit 

Esnek 

0,60% AE1 1,09% 0,0030000% 1,05% 0,0028770% 

Kamu Borçlanma Araçları 0,60% AVK 1,91% 0,0052500% 1,89% 0,0051781% 

Dengeli 0,60% AVD 1,91% 0,0052500% 1,87% 0,0051233% 

Gelir Amaçlı Kamu 

Borçlanma Araçları 

0,60% AE2 1,91% 0,0052500% 1,90% 0,0052060% 

Büyüme Amaçlı Esnek 0,60% AE3 2,28% 0,0062500% 2,24% 0,0061370% 

Altın  0,60% AEL 1,91% 0,0052500% 1,860% 0,0051000% 

Hisse Senedi 0,60% AEH 2,28% 0,0062500% 2,18% 0,0059726% 

İkinci Esnek 0,60% AVU 1,91% 0,0052500% 1,89% 0,0051781% 

Para Piyasası İkinci  

Likit Esnek 

0,60% AVL 
1,09% 0,0030000% 1,05% 0,0028770% 

Gelir Amaçlı Kamu  

Dış Borçlanma Araçları 

 

0,60% 

 

AVG 
   1,91% 0,0052500% 1,89% 0,0051781% 

Esnek 0,60% AVE 2,28% 0,0062500% 1,90% 0,0052000% 

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 0,60% AVH 2,28% 0,0062500% 1,90% 0,0052000% 

Standart  0,60% AVN 1,91% 0,0052500% 1,86% 0,0051000% 

Katkı - AEI 0,365% 0,0010000% 0,355% 0,0009726% 

* Net fon kesintisi, yukarıdaki tabloda belirtilen fonlar için  956 – 957 – 958 numaralı ek fayda kapsamında FTGK iadesi ile 

birlikte yıllık net fon toplam gider kesintisi oranı %0,60 olacaktır. 
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959 NOLU EK FAYDA KAPSAMINDA ÜCRETSİZ FERDİ KAZA SİGORTASI UYGULAMASI BİLGİLENDİRME METNİ  

 

Grup emeklilik ana sözleşmenizin yanı sıra sizlere şirketimiz tarafından “Ücretsiz Feri Kaza Sigortası” sunulmaktadır. Ücretsiz 

Ferdi Kaza Sigortası uygulamasına ilişkin esaslara aşağıda yer verilmiştir; 

1. Sunulan Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası ürününde Kaza sonucu vefat teminatı yer almaktadır. 

2. Vakıf’tan aktarım yaparak ek faydanın geçerli olduğu plana dahil olmanız veya Vakıf’tan aktarım yaptıktan sonra 

bu plana geçmeniz halinde ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası ek faydası verilecektir. Ürüne giriş yaşı 18-80’dir. Ferdi Kaza 

Sigortanız maksimum 80 yaşınıza kadar yenilenebilecektir. 80 yaşından gün alınmamış olunması gerekmektedir. 

3. Ferdi Kaza Sigortanız, Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik sözleşmenizin AvivaSA nezdinde yürürlükte olması şartıyla 5 

yıl boyunca yenilenebilecektir. 5 (beş) yıllık sürenin tamamlanmasıyla birlikte sigortanız otomatik olarak son 

bulacaktır. Grup emeklilik ana sözleşmenizin başlangıç tarihi itibarıyla yıllık olarak yenilenecektir.  

4. Hazine’nin Vakıf ve Sandık Aktarımları (VASA) için izin verdiği tarihe kadar Vakıf’tan ilk toplu para aktarımınızı 

yapmanız halinde ferdi kaza sigortası yapılacaktır.  

5. Sigorta teminat tutarınız 10.000 TL olup, tüm sigorta süreniz boyunca aynı kalacaktır.  

6. Kaza sonucu vefat etmeniz durumunda lehtar(lar)ınıza/kanuni varislerinize 10.000TL tazminat ödemesinde 

bulunulacaktır.  

7. Ferdi Kaza poliçesi, Vakıf aktarımıyla gelen katılımcılar için yeni giriş tarihinde düzenlenecektir.  

8. Ek faydanın geçerli olduğu plan kapsamındaki tüm BES sözleşmelerinizi sonlandırmanız veya tüm BES 

sözleşmelerinizi ek faydanın geçerli olduğu plandan başka bir plana geçirmeniz durumunda ücretsiz sunulan ferdi 

kaza sigortanız, Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinizin sonlandırıldığı gün dikkate alınarak iptal edilecektir.  

9. Ek faydanın geçerli olduğu plan kapsamında adınıza tek bir ferdi kaza poliçesi düzenlenecektir. 

 

 

 

121-226 NOLU EK FAYDALAR KAPSAMINDA 

Avivasa Geleceğini Biriktirenler Kulübü’nün Size Özel Ayrıcalıklarıyla Tanışmaya Hazır Mısınız? 

 

S.O.S anlaşmalı sağlık kurumlarında %40’a varan indirimler! 

S.O.S anlaşmalı olduğu hastane, poliklinik, tıp merkezi ve görüntüleme merkezlerinde %5-%40 arasında değişen indirimlerden 

faydalanabilirsiniz. 

 

Nasıl yararlanabilirsiniz? AvivaSA Kartınızı görevliye göstermeniz yeterlidir. Anlaşmalı kurumlarla ilgili bilgiyi 444 4 505 

numaralı S.O.S Alarm Merkezi’nden öğrenebilirsiniz. 

 

 

Önemli Notlar: 

1) Geleceğini Biriktirenler Kulübü’nün sunduğu avantajlardan sadece AvivaSA Kart sahibi katılımcılar, kartlarını 

anlaşmalı kurumlarda ibraz etmek suretiyle faydalanabilir.  

2) AvivaSA Kart sahiplerinin yukarıda yer alan avantajlara farklı şirketler aracılığıyla da sahip olmaları durumunda iki 

avantaj birleştirilemez.  

3) Belirtilen kuruluşların sağladığı avantajlar, bu kuruluşların AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile işbirlikleri devam 

ettiği sürece geçerlidir.  

4) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hazine Müsteşarlığı’nın onay vermesi durumunda, AvivaSA Kart’ın sunduğu 

avantajların kapsamını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Sunulan avantajların 

kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AvivaSA Emeklilik ve A.Ş.’nin 

belirleyeceği iletişim kanalı ile müşterilere bilgilendirme yapılacaktır. AvivaSA Kart’ın sunduğu avantajlarla ilgili 

güncel bilgiye www.avivasa.com.tr’den ulaşılabilir.  
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5) Katılımcıların AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşteri kartları, ek fayda şartlarının açıklandığı bu bilgi notu ile 

birlikte gönderilecektir.  

6) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri, yeni sözleşmelerinin yürürlüğe girmesini takip eden 10 iş günü 

içerisinde ek fayda şartlarının açıklandığı bu bilgi notu ile birlikte gönderilecek olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat 

A.Ş. müşteri kartlarını teslim almalarıyla ek faydalardan yararlanmaya başlayabilecektir.  

7) Plan değişikliği halinde değişiklik tarihinden itibaren dahil olunan yeni plandaki uygulama esasları geçerli olacaktır. 

8) AvivaSA Kart’ın katılımcıya sunduğu avantajların devam etmesi için, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdinde 

bulunan ve avantajlara hak kazanmayı sağlayan kurumsal sözleşmelerinden en az birinin yürürlükte olması, geçmiş 

12 aylık dönemde en az bir adet katkı payı ödemesinin yapılmış olması şarttır.  

 

 

 

 

 

134-227 NOLU EK FAYDALAR KAPSAMINDA 

AvivaSA Geleceğini Biriktirenler Kulübü’nün size özel ayrıcalıklarıyla tanışmaya hazır mısınız?  

 

S.O.S’den ücretsiz acil sağlık hizmetleri! 

Ambulans: Konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, 

olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde ücretsiz tıbbi araç ve gereç desteği alabilirsiniz.  

Tıbbi Danışmanlık: S.O.S hekimleri tarafından, telefon aracılığı ile herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan 

aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Hizmet kapsamında tanı konmadan ve ilaç tavsiye 

edilmeden özellikle hastanın neyi yapmaması gerektiği üzerinde durulur. 

 

Nasıl yararlanabilirsiniz? 444 4 505 numaralı S.O.S Alarm Merkezi’ni aramanız yeterli. 

 

Önemli Notlar: 

1) Geleceğini Biriktirenler Kulübü’nün sunduğu avantajlardan sadece AvivaSA Kart sahibi katılımcılar, kartlarını 

anlaşmalı kurumlarda ibraz etmek suretiyle faydalanabilir. 

2) AvivaSA Kart sahiplerinin yukarıda yer alan avantajlara farklı şirketler aracılığıyla da sahip olmaları durumunda iki 

avantaj birleştirilemez.  

3) Belirtilen kuruluşların sağladığı avantajlar, bu kuruluşların AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile işbirlikleri devam 

ettiği sürece geçerlidir.  

4) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hazine Müsteşarlığı’nın onay vermesi durumunda, AvivaSA Kart’ın sunduğu 

avantajların kapsamını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Sunulan avantajların 

kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AvivaSA Emeklilik ve A.Ş.’nin 

belirleyeceği iletişim kanalı ile müşterilere bilgilendirme yapılacaktır. AvivaSA Kart’ın sunduğu avantajlarla ilgili 

güncel bilgiye www.avivasa.com.tr’den ulaşılabilir.  

5) Katılımcıların AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşteri kartları, ek fayda şartlarının açıklandığı bu bilgi notu ile 

birlikte gönderilecektir.  

6) AvivaSA Kart’ın katılımcıya sunduğu avantajların devam etmesi için, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. nezdinde 

bulunan ve avantajlara hak kazanmayı sağlayan kurumsal sözleşmelerinden en az birinin yürürlükte olması, geçmiş 

12 aylık dönemde en az bir adet katkı payı ödemesinin yapılmış olması şarttır.  

7) Plan değişikliği halinde değişiklik tarihinden itibaren dahil olunan yeni plandaki uygulama esasları geçerli olacaktır. 

8) AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri yeni sözleşmelerinin yürürlüğe girmesini takip eden 10 iş günü 

içerisinde ek fayda şartlarının açıklandığı bu bilgi notu ile birlikte gönderilecek olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat 

A.Ş. müşteri kartlarını teslim almaları ile ek faydalardan yararlanmaya başlayabilecektir.  
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AvivaSA Geleceğini Biriktirenler Kulübü’nün ayrıcalıklarla dolu dünyası sizi bekliyor. 

 

Sigorta İndirimleri 

Aksigorta 

 

Sağlık İndirimleri 

Acıbadem Sağlık Grubu 

Anadolu Sağlık Merkezi 

Dünya Göz Hastanesi 

Medline Hastaneleri 

 

 

Seyahat /Tatil İndirimleri 

Limak Eurasia Luxury Hotel İstanbul 

Limak Thermal Boutique Hotel Yalova 

Rixos Hotels* 

The Marmara Antalya 

Pronto Tour 

 

Hobi İndirimleri 

Aytunç Bentürk Dans Akademisi 

Denizatı Dalış Merkezi 

Fototrek Fotoğraf Merkezi 

Essporto Health & Fitness Club 

Chef’s İstanbul Mutfak Atölyesi 

Ankara Cook Art Catering & Culinary 

Sablon Wellness Club 

 

Otomotiv İndirimleri 

OtoPratik Mağazaları 

 

Enerji İndirimleri 

EnerjiSA 

 

*Anlaşme kapsamında yer alan otellerin bilgisine www.avivasa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 



DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN AKTARILAN SÖZLEŞMELER  * : 

4632 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı isimli hizmet sunucusundan 
aktarım yapmak suretiyle emeklilik şirketinde/şirketlerinde emeklilik sözleşmesi/sözleşmeleri kurmuş bulunmaktayım.  

Birden fazla emeklilik şirketi 

nezdindeki sözleşmeler 

emeklilik gelir planına 

aktarılıyorsa 

Bu çerçevede, söz konusu sözleşmelerimin tamamını emeklilik gelir planına bağlı sözleşmelere 

aktarmak üzere ilgili şirkete/şirketlere  talepte bulunduğum hususunu beyan ederim. 

Sözleşme(ler) yalnızca tek bir 

emeklilik şirketi nezdindeki 

emeklilik gelir planına  

aktarılıyorsa  

 Bu çerçevede, söz konusu sözleşmemin/sözleşmelerimin şirketiniz nezdinde emeklilik gelir 

planına bağlı sözleşmelere aktarılmasını talep ve beyan ederim. 

 Emeklilik Şirketi  Teklif Formu İmza Tarihi 

1) _________________________________________________

2) _________________________________________________

3) _________________________________________________

4) _________________________________________________

5) _________________________________________________

6) _________________________________________________

*Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan aktarım esnasında 53 yaşında olup, 3 yıllık süre içerisinde emeklilik gelir planına geçiş

yapacak girecek kişiler tarafından doldurulmalıdır. 

Katılımcı 

Adı Soyadı1: 

Teklif Numarası/ Sözleşme Numarası : 

T.C. Kimlik Numarası2: 

Tarih: 

İmza: 

(1)Ayrıntılı katılımcı bilgileri teklif formunda yer almaktadır. 
(2)Yabancı uyruklu kişiler için T.C. Kimlik Numarası bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalıdır. 



Birikimlerimi aktarmak istediğim emeklilik şirketinin, gerektiğinde Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ile iletişime 
geçmesini ve EGM tarafından bu kapsamda bireysel emeklilik sözleşmelerimin yer aldığı emeklilik şirketi ve 
sözleşme türü konusunda bilgi paylaşımında bulunulmasına onay verdiğimi beyan ederim. 

Katılımcı 

Adı Soyadı1: 

Teklif Numarası/ Sözleşme Numarası : 

T.C. Kimlik Numarası2: 

Tarih: 

İmza: 

(1)Ayrıntılı katılımcı bilgileri teklif formunda yer almaktadır. 
(2)Yabancı uyruklu kişiler için T.C. Kimlik Numarası bölümüne Vergi Kimlik Numarası yazılmalıdır.
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