
AvivaSA SÖZLEŞMEMİ NASIL, NEREDEN GÖREBİLİRİM? 

Sayın Üyemiz,  

Vakfımız tarafından dahil edildiğiniz AvivaSA Emeklilik Hayat A.Ş. bünyesindeki size özel Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili bilgileri 

www.avivasa.com.tr internet adresinden aşağıdaki adımları izleyerek görüntüleyebilirsiniz. 

1.ADIM: www.avivasa.com.tr internet adresine girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda, aşağıdaki ekran resminde kırmızı okla gösterilen “ONLINE 

İŞLEMLER” butonuna tıklayınız.

 

http://www.avivasa.com.tr/
http://www.avivasa.com.tr/


2.ADIM:”ONLINE İŞLEMLER” butonunu tıkladıktan sonra açılan sekmede, aşağıdaki ekran resminde kırmızı okla gösterilen “BİREYSEL” butonuna 

tıklayınız. 

 

 
 



3.ADIM: “BİREYSEL” butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda, aşağıdaki ekran görüntüsünde kırmızı çerçeve ile belirtilmiş kısma T.C. Kimlik 

numaranızı giriniz. 

 



4. ADIM: T.C. Kimlik numaranızı girdikten sonra daha önce bir şifre belirlemediğiniz için karşınıza gelen ekranda, aşağıdaki ekran görüntüsünde 

kırmızı okla belirtilen “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayınız. 

 



5.ADIM:”Şifremi Unuttum” butonunu tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekranda, aşağıdaki ekran resminde kırmızı çerçeve ile belirtilmiş alana cep 

telefonu numaranızın son 4 hanesini girdikten sonra kırmızı okla belirtilen “Gönder butonuna tıklayınız. 

 



6.ADIM: Cep telefonunuzun son 4 hanesini girdikten sonra telefonunuza gelen mesajda yazılı şifreyi karşınıza gelen ekranda, aşağıdaki ekran 

resminde kırmızı çerçeve ile belirtilmiş alana, sağ tarafta yine kırmızı çerçeve ile belirtilmiş “Sanal Klavye” ile girerek kırmızı okla belirtilen “Giriş” 

butonuna tıklayınız. 

  

 



7. ADIM: “Giriş” butonuna tıkladıktan sonra cep telefonunuza gelen cep şifrenizi karşınıza gelen ekranda, aşağıdaki ekran resminde kırmızı çerçeve ile 

belirtilmiş alana girerek kırmızı okla belirtilen “Giriş” butonuna tıklayınız. 

 



 8.ADIM: “Giriş” butonuna tıkladıktan sonra bir kereye mahsus şifre belirlemek için aşağıdaki ekran resminde kırmızı çerçeve ile belirtilmiş alana 

“Sanal Klavye” ile cep telefonunuza gelen aşağıda kırmızı çerçeve ile belirtilmiş ilk şifreyi giriniz. 

 

 



9. ADIM: “Mevcut Şifre” alanını girdikten sonra “Yeni Şifre” ve “Yeni Şifre Tekrar” kısımlarına daha sonraki girişlerinizde kullanmak üzere, size özel bir 

şifre belirleyerek “Sanal Klavye” ile şifrenizi giriniz ve kırmızı okla belirtilen “TAMAM” butonuna tıklayınız. 

 



10.ADIM: “TAMAM” butonuna tıkladıktan sonra kişisel sayfanıza giriş yapmış bulunmaktasınız. Karşınıza gelen ekranda,  aşağıdaki ekran resminde 

kırmızı okla belirtilen “Emeklilik Sözleşmeleriniz” butonuna tıklayarak sözleşmenizle ilgili bilgileri görebileceğiniz butonların bulunduğu menüye 

ulaşabilir, sözleşmenizle ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 


