bireysel emeklilikteki
devlet katkısı

GENEL MÜDÜRLÜK
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 15
Salıpazarı 34433 İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: (0212) 334 24 24 Faks: (0212) 252 15 15
e-posta: iletisim@axasigorta.com.tr

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 1 Ocak 2013’ten itibaren
*%25 devlet katkısı başladı. Devlet katkısı, yine sizin
adınıza kayıtlı hesapta, devletin belirlemiş olduğu yatırım
araçlarında yatırıma yönlendirilmektedir. Bu tutarları hak
ediş süreleri aşağıda belirtilmektedir.
Devlet katkısını
Sistemde bulunulan süre
hak ediş oranı
0-2 yıl
3-5 yıl
6-9 yıl
10 yıldan sonra (56 yaş dolmamışsa)
10 yıldan sonra (56 yaş dolmuşsa) EMEKLİ

%0
%15
%35
%60
%100

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
Tel: (0242) 247 49 00
Faks: (0242) 242 47 68

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN
Tel: (0362) 432 60 50
Faks: (0362) 432 53 40

BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL
Tel: (0212) 442 15 50
Faks: (0212) 442 15 51

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA
Tel: (0224) 222 02 22
Faks: (0224) 225 02 25

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR
Tel: (0232) 464 87 97
Faks: (0232) 464 84 58

ORTA ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /
ANKARA
Tel: (0312) 218 68 68
Faks: (0312) 219 98 48

GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA
Tel: (0322) 457 19 65
Faks: (0322) 457 45 10

Geleceğinize dair şimdiden en doğru yatırımı yapmak için
sizi bireysel emeklilik aracılığı sertifikalı AXA HAYAT VE
EMEKLİLİK acentelerine bekliyoruz.
Bölgenizdeki AXA HAYAT VE EMEKLİLİK acentelerini
öğrenmek ve planlarımız hakkında detaylı bilgi edinmek için
www.axahayatemeklilik.com.tr’ye uğrayınız.

DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ / DENİZLİ
Tel: (0258) 213 40 90
Faks: (0258) 213 77 27

bireysel emeklilik
planları

hayallerinize kavuşmaya
hazır mısınız?

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL
Tel: (0212) 334 34 00
Faks: (0212) 252 96 22
KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL
Tel: (0216) 468 20 20
Faks: (0216) 478 60 87
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ / ERZURUM
Tel: (0442) 234 15 65
Faks: (0442) 235 04 75
KKTC ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ / LEFKOŞA
Tel: (0392) 228 73 85
Faks: (0392) 228 73 91

Siz de kendinize en uygun AXA emeklilik planını seçerek
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne AXA HAYAT VE EMEKLİLİK
ile merhaba deyin!
Emekli olmaya hak kazandığınızda kendi birikiminizin
dışında devletin yatırdığı tutarların tamamını da almaya
hak kazanacaksınız.
Aylık Katkı Payı

Yıllık Toplam

Devlet Katkısı

100 TL

1.200 TL

300 TL

200 TL

2.400 TL

600 TL

500 TL

6.000 TL

1500 TL

1.000 TL

12.000 TL

3.000 TL**

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK, broşürde yer alan ürün
özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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gelecekte de yanınızda
bireysel emeklilik planları

* Devlet katkısı üst sınırı yıllık brüt asgari ücretin %25’i kadardır.
** 2013 yılı için azami devlet katkısı 3.000,15 TL’dir.

gelecek

gelecek

hayallerinize kavuşmaya
hazır mısınız?
geleceğinizi AXA HAYAT VE
EMEKLİLİK ile planlayın!

AXA emeklilik planları
destek emeklilik planı
Düşük ödemelerle sisteme hemen dahil olmak ve uzun
dönemde birikimlerinizi oluşturmak istiyorsanız Destek
Emeklilik Planı’nı seçebilirsiniz. Böylece emeklilik
döneminizde size destek olacak tasarruflarınızı birikime
yönlendirmeye başlıyor olacaksınız.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK’ten alacağınız bireysel
emeklilik ürünüyle geleceğiniz için kârlı bir yatırım yapın!
neden bireysel emeklilik?
Bu sisteme girdiğinizde devlet, yatırdığınız tutarın
%25’i kadar bir tutarı daha sizin adınıza açılan hesaba
yatırıyor. Bu avantaj başka hiçbir yatırım aracında
bulunmamaktadır. Üstelik çalışanların dışında emekliler,
öğrenciler ve ev hanımları, yani çalışan / çalışmayan
18 yaşından büyük herkes bu avantajdan
faydalanabilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
yatıracağınız katkı payları sizin seçeceğiniz farklı yatırım
araçlarını içeren fonlarda, profesyonel
fon yöneticileri tarafından yönetilir.
Hangi emeklilik fonuna hangi
oranda yatırım yapacağınıza
siz karar verirsiniz.
En az 10 yıl sistemde kalarak 56 yaşınızı
doldurduğunuzda emekliliğe hak
kazanırsınız. DEVLET KATKISI’nın da

tamamını hak ederek daha rahat bir emeklilik dönemine
başlayabilirsiniz. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip
herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilir. Sisteme
ne kadar erken girerseniz o kadar çok kazanırsınız.
bireysel emeklilik sistemi şeffaftır!
Bireysel emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik
Gözetim Merkezi, bağımsız denetleme kuruluşları, şirket iç
denetçileri tarafından; emeklilik yatırım fonlarıysa Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Yatırımlar katılımcılar
adına Takasbank’ta açılan hesaplarda takip edilir.
Katılımcının mevzuatta yer alan süreler dahilinde emeklilik
şirketini değiştirme hakkı vardır.
neden AXA emeklilik planları?
• AXA, bireysel emeklilik planlarını farklı ihtiyaçlara cevap
verecek şekilde tasarlamıştır.
• AXA planlarında sözleşme süreniz boyunca kesinti
oranlarınızı düşürme imkânınız vardır.
• AXA emeklilik fonları, konusunda uzman profesyonel fon
yöneticileri tarafından yönetilmektedir.
• AXA acenteleri sigorta ürünlerinizde olduğu gibi bireysel
emeklilik ürünlerimizle de hep yanınızda.
• AXA güçlü teknolojik alt yapısı ve hizmet anlayışıyla siz
değerli müşterilerimizin bilgiye zamanında ve etkin
şekilde ulaşabilmesini sağlar.

artı emeklilik planı
Emeklilik döneminde artı gelir yaratmak isteyenler için
tasarlanmış ürünümüzdür. Bu planımızda yönetim gideri
kesintisini sıfırlama imkânı bulunuyor. Emeklilik döneminiz
için artı değer istiyorsanız bu plan tam size göre.
tam emeklilik planı
Toplu bir parayla emeklilik sistemine başlayıp birikimlerinin
katlanarak artmasını isteyen katılımcılar için hazırlanmış
planımızdır. Bu planı seçtiğinizde başlangıçta giriş aidatını
almadığımız gibi yönetim gideri kesintinizi de sıfırlama
imkânı tanıyoruz. Tam Emeklilik Planı ile katlanarak artan
birikimleriniz sayesinde rahat bir emeklilik sizi bekliyor
olacak.

AXA emeklilik yatırım fonları
AXA Hisse Senedi Fonu
Yatırımlarında risk alabilen ve buna bağlı olarak daha
yüksek getiri hedefleyen müşterilerimize önerebileceğimiz
fonumuzdur. En az %80 oranında BIST*’de işlem gören
hisse senetlerini içerir.
AXA Kamu Borçlanma Standart Fonu
Uzun vadede daha düşük risk alarak sabit getirili tahvil ve
bono geliri elde etmek isteyen müşterilerimize
önerebileceğimiz fonumuzdur. Ağırlıklı olarak Devlet İç
Borçlanma Senetleri içerir.

AXA Karma Dış Borçlanma Fonu
Ağırlıklı olarak döviz cinsinden Devlet Dış Borçlanma
Senetleri’ni içerir. Yatırımlarının bir kısmını dövize
endeksli olarak yapmak isteyen katılımcılar için önerilen
fondur.
AXA Esnek Fon
Portföy yöneticisine daha az sınırlama, dolayısıyla daha
fazla hareket imkânı sunan bu fonun içeriğinde hem
Hisse Senedi hem de Devlet İç Borçlanma Senetleri
dengeli şekilde bulunur. Bunun yanı sıra diğer para ve
sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılır. Sabit getirili
menkul kıymetlerin üzerinde bir getiri hedefleyen ama
piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenmek isteyen
yatırımcılar için ideal bir fon seçeneğidir. Bireysel
emeklilik sözleşmenizde AXA emeklilik fonlarından kendi
belirleyeceğiniz oranlarda bir fon karması belirleyerek
yatırım sepetinizi oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz fon
dağılımını bir yıl içinde en fazla altı defa olmak üzere
değiştirebilir, yatırımlarınıza istediğiniz yönü verebilirsiniz.
AXA Altın Fonu
Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına
yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak
altın olmak üzere altın ve diğer kıymetli madenlere yatırım
yapmak isteyen katılımcılarımız için uygundur. Faiz getirisi
içermemektedir.
AXA Alternatif Esnek Fon
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve BIST* katılım
endeksindeki pay senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca
TL ve Döviz cinsi katılma hesaplarına da yatırım
yapılabilir. Farklı piyasalardaki getirilerden faydalanmak
isteyen, orta/yüksek risk profiline sahip katılımcılarımız
için uygun olan fonumuzdur. Faiz getirisi içermemektedir.

AXA Likit Fon
En düşük risk içeren fonumuzdur. Repo, kısa vadeli tahvil ve
bono faiz getirisine dayanan portföy içeriğine sahiptir. Piyasa
dalgalanmalarından en az etkilenen fondur.
* BİST: Borsa İstanbul

