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Bireysel emeklilik, en popüler yatırım aracı
Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki düzenlemelerin katılımcılara birçok avantaj sağladığını söyleyen Evrim Sigortacılık Hizmetleri
Bireysel Emeklilik Müşteri Temsilcisi Derya Sipor, “BES, tüketiciler tarafından tercih edilen en popüler yatırım aracı oldu” dedi.

V

atandaşların, gelir elde edebildikleri genç
yaşlarında, emeklilik dönemleri için
tasarrufta bulunmaları, rahat bir
emeklilik geçirmeleri adına oldukça
büyük önem taşıyor. Bireysel Emeklilik
Sistemi de, vatandaşlara bu olanağı
sağlayan, birikimlerinin profesyonel
portföy yönetim şirketleri tarafından
yönetilmesine imkan sunan ve devlet
katkısı avantajıyla katılımcıyı destekleyen
bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe
giren ‘Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmelik’ de, katılımcılara
yönelik birçok avantajı beraberinde
getirdi. Bu avantajlardan en önemlisi ise
‘devlet katkısı’ oldu. Yeni yönetmelik
kapsamında yapılan değişikliklerle,
bireysel emekliliğin daha avantajlı hale
geldiğini belirten Evrim Sigortacılık
Hizmetleri Bireysel Emeklilik Müşteri
Temsilcisi Derya Sipor, “Stopaj avantajı
ve devlet desteği ile kazanç ve kârlılık
sağlayan bireysel emeklilik, bu

Bireysel emeklilik katılımcı
profilini değerlendiren Derya
Sipor, “Sisteme daha çok
sigorta bilincine sahip olan
ve ‘beyaz yaka’ olarak adlandırılan kesimin
katıldığını görüyoruz. Ancak son dönemde

avantajları sayesinde tüketiciler
tarafından tercih edilen en popüler
yatırım aracı oldu” dedi. Yüzde 25’lik
devlet desteği teşviği ile birlikte
katılımcı sayısının da artış gösterdiğini
ifade eden Sipor, bu durumun bireysel
emeklilik şirketlerinin de yüzünü
güldürdüğünü söyledi.

Tüketici en çok sistemin
güvenilirliği sorguluyor
Katılımcıların, devlet katkısı
ödemeleriyle ilgili zaman zaman
tereddüt yaşadıklarının altını çizen
Sipor, verilecek teşvikin belirli
periyotlarla katılımcının hesabına
aktarılacağını ve müşteriye doğru
bilgi aktarılması sonucu güven
probleminin de ortadan kalkacağını
belirtti. Sipor, “Tüketicinin, bireysel
emeklilik sözleşmesi satın alırken
lisanslı aracılar tarafından bilgi
alması çok önemli. Tüm katılımcılara,
bu konuya dikkat etmelerini

devletin verdiği teşvikler ve
yeni yönetmeliğe göre artan
taleplerle birlikte, sigortasız
çalışan kesim ve ev
hanımlarının da sisteme yoğun katılımı
göze çarpıyor” dedi.

En çok katılım
‘beyaz yaka’lardan

Evrim, Mapfre Genel Sigorta
poliçelerini de sunacak
Sürekli değişim ve gelişim ile
sigorta sektörüne doğru bilgi ile
hizmeti ve kaliteyi yaymayı sosyal
sorumluluk olarak kabul eden Evrim
Sigortacılık Hizmetleri, Türkiye ve
dünyanın en büyük sigorta şirketleri
arasında yer alan şirketlerle acentelik
faaliyetlerini sürdürüyor. Evrim
Sigortacılık Hizmetleri acentelik
faaliyetlerine son olarak Tamamlayıcı
Sigorta’da öncü olan Mapfre Genel
Sigorta’yı da ekledi. Evrim Sigortacılık
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı
Çelebi yeni acentelik faaliyetleri ile
ilgili olarak “Mapfre Genel Sigorta ile
müşterilerimize bir adım daha yakın
olacağız. Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilmek
adına genişlettiğimiz acentelik
yelpazemiz ile doğru ve kaliteli
hizmetten şaşmayacağız” dedi.

Emeklilik yolculuğunda
müşterimizin yanındayız
Evrim Sigortacılık Hizmetleri olarak
müşterilerine hizmet kalitesi
sunduklarını belirten Sipor, şöyle
konuştu: “Emeklilik yolculuğunda,
müşterilerimizin yanında olarak
memnuniyet sağlamaya çalışıyoruz.
Lisanlı ve tecrübeli kadromuzla,
özellikle fon yönetiminde
müşterilerimize, kendilerini
yatırıma yönlendirme noktasında,
yardımcı olmaya özen gösteriyoruz.
Bireysel emeklilik ile ilgili
gelişmelerden ve değişikliklerden
güncel bilgiler aktarıyoruz.”

BES katılımcıları, devlet
katkılarına kavuştu
H

azine Müsteşarlığı,
Bireysel Emeklilik
Sistemi’ne (BES) ilişkin
Ocak 2013 dönemine ait
41,7 milyon lira
tutarındaki devlet
katkısının 30 Nisan 2013 te, Şubat
ve Mart aylarına ait toplam 215,9
milyon liralık devlet katkısının ise
2 Mayıs 2013’te ödendiğini

Eureko Sigorta’dan
sağlık sigortasında
yüzde 35 indirim
Eureko Sigorta, Garanti’den bireysel
emekliliği olan herkese indirimli
fiyatlarla sağlık sigortası yaptırma
fırsatı sunuyor. Kampanya
kapsamında Garanti’den bireysel
emeklilik sözleşmesi olan tüm
müşterilere ‘Sağlığım Garantide
Prime’ sigortasında yüzde 35 indirim
uygulanıyor.
Eureko Sigorta, ‘Sağlığım Garantide
Prime’ ürünü kapsamında hastalık
veya kaza sonucunda ortaya
çıkabilecek yaralanmalardan doğan
tedavi masrafları, cerrahi ve tıbbi
tedavi harcamaları, yoğun bakım,
kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
giderlerini karşılıyor. Ayrıca yılda bir
kez ücretsiz olarak kadın sigortalılara
kontrol mamografisi çektirme, erkek
sigortalılara PSA tetkiki yaptırma
fırsatı sunuyor. Bireysel emeklilik
üyelerinin SAGLIK yazıp 3342’ye SMS
göndererek yararlanabilecekleri
kampanya yıl boyunca devam edecek.

öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Tüketicilerin, geçmişte hayat
sigortası ile ilgili yaşanan talihsizlikleri
göz önünde bulundurduğunu ve bu
sebeple yeni sisteme de endişeli
yaklaştığını söyleyen Sipor, konuyla
ilgili şunları söyledi: “Vatandaş,
bireysel emeklilikte en çok sistemin
güvenilirliğini noktasında sorgulama
yapıyor. Bu aşamada, doğru bilgi
aktarmak büyük önem taşıyor. Fon
kazançları da, tüketici tarafından
sorgulanan bir diğer konu. Katılımcıların
bu konuda lisanslı aracılardan doğru
bilgilerle tavsiye alması ve risk profiline
göre tercihlerde bulunması çok önemli.”

başlanacağının daha
önce kamuoyu ile
paylaşıldığına yer
verildi. Ayrıca
açıklamada şunlar da
kaydedildi: “Bu
çerçevede, gerekli teknik
altyapının tamamlanmasının
ardından; Ocak 2013 dönemine ait
41,7 milyon lira tutarındaki devlet
katkısı 30 Nisan 2013 tarihinde,
Şubat ve Mart aylarına ait toplam
215,9 milyon lira tutarındaki devlet
katkısı ise 2 Mayıs 2013 tarihinde
ödenmiş bulunmaktadır.
Önümüzdeki dönemde devlet
katkısı ödemeleri, ilgili ayı
takip eden ay sonuna kadar
düzenli olarak yapılacaktır.”
Böylece yılbaşından itibaren
uygulanmaya başlayan
katılımcıların BES’te ödedikleri
katkı paylarına karşılık yüzde 25
oranındaki devlet katkısı
kapsamında Hazine, toplam 257.6
milyon TL katkı sağlamış oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının
yüzde 25’lik devlet katkı payları, 30 Nisan
2013 tarihi itibariyle hesaplarına işlendi.
bildirdi. Hazine’den yapılan
açıklamada, Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu’nda yapılan değişiklik ile
katılımcıların sisteme ödedikleri
katkı paylarına karşılık yüzde 25
oranında devlet katkısı
sağlanması hususunun
düzenlendiği
anımsatıldı.
Açıklamada, ödenecek
devlet katkılarının
takibi ve yatırıma
yönlendirilmesi için,
ilgili mevzuat
uyarınca gerekli
olan teknik
altyapının emeklilik
şirketlerince
tamamlanmasının
ardından ödemelere

Aksigorta’dan gezi
teknelerine güvence

Y

atlara olan ilginin artışı ile her
geçen gün sayı artsa da
Türkiye’deki yaklaşık 30 bin gezi
teknesinin sadece
üçte biri sigorta
teminatı altında
bulunuyor. Gezi
teknelerindeki
sigortalılık oranının
oldukça düşük
olduğunu belirten
Aksigorta Genel
Müdürü Uğur Gülen,
“Gezi tekneleri,
evlerimiz,
arabalarımız,
eşyalarımız gibi
risklerle karşı karşıya. Kimi zaman
yoğun iş trafiği arasında nefes
aldıran, kimi zaman da gelir
kaynağı olan tekneler, denizlere
huzur içinde açılabilmek için

mutlaka sigorta teminatı altına
alınmalıdır” dedi. Aksigorta’nın Yat
Sigortası’nda; fırtına, çarpma,
çatma, karaya
oturma ve alabora
gibi tüm deniz ve
kaza tehlikeleri,
doğal afetler, kara,
hava taşıt araçlarıyla,
rıhtım, liman ve
teçhizatlarıyla temas
sonucu oluşan
zararlar, yangın,
infilak, korsanlık,
denize mal atılması,
yatın veya servis
botlarının çalınması,
enkaz kaldırma masrafları, yatın sebep
olduğu bir kaza sonucunda 3. kişilerin
can ve mal kaybı, makine veya
teçhizatın çalınması başta olmak üzere
birçok teminat sunuluyor.

Allianz, Altın
Fonu ile
kazandıracak
A

llianz, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) yeni
yasal düzenlemelerin ardından yeni emeklilik fonu
olan Altın Fonu’nu katılımcılara sunuyor. Sigortalılar,
Altın Fonu ile altın piyasasındaki gelişmelere bağlı
olarak kazanırken, yüzde 25’lik bireysel emeklilik devlet
katkısına da sahip oluyor. Allianz, BES katılımcılarına
sunduğu birçok fon seçeneğine bir yenisini daha
ekleyerek farklı bir yatırım fonunu sigortalıları ile
buluşturuyor. Altına yatırım yapmak isteyenler ve Allianz
Altın Fonu aracılığıyla yatırım yapanlar, altın fiyatındaki
değişimlere ilave olarak ayrıca yüzde 25’lik bireysel
emeklilik devlet katkısına da sahip oluyor.
Allianz’ın yeni Altın Fonu’nda katılımcılar, ödedikleri
katkı payını bu fona aktarmak istediklerinde katkı payı
dağılım oranı değişikliği ile portföy dağılım oranlarını da
fonlarına ekleyebiliyorlar. Altına yatırım yapmayı seven
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Türk halkının ihtiyaçlarını temel alarak hazırlanan; diğer
tüm yatırım fonlarında da olduğu gibi uzman portföy
yönetimi, risk-getiri analizleri, portföy çeşitlendirmesi,
yatırım öncesi analizleri, aktif portföy yönetimi
ve iç kontrol sistemleri gibi hizmetler de sunan Altın
Fonu’nun altın piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak
kazandırması planlanıyor. Tüm bunların yanı sıra
katılımcılar, fonlarını sene içerisinde 6 defa değiştirme
hakkına sahip olacaklar; böylelikle fon, fiziki olarak altını
likidite etmekten daha kolay likidite edilecek; fonun
esnekliği de böylece artmış olacak.

’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com

eykoz Lojistik
Meslek
Yüksekokulu ve AG
Platform Araştırma
Şirketi’nin, Türkiye
genelinde bin 250
yükseköğretim
öğrencisinin katılımıyla
gerçekleştirdiği
araştırma sonuçlarına
göre, ‘Medya ve Yeni Medya’
ödülleri belirlendi. Anadolu
Sigorta’nın, kaybolmaya yüz
tutmuş geleneksel meslekleri
yaşatmaya yönelik başlattığı ‘Bir
Usta Bin Usta’ projesi, ‘Medya Ve
Yeni Medya 2012 Ödülleri’nde en

iyi sosyal sorumluluk
projesi seçildi. Ödül
töreni, 30 Nisan
tarihinde Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Medya, sanat ve
iletişim sektöründen
tanınmış simaların da
katıldığı törende, en
iyiler ve ömür boyu başarı ödülleri
verildi. Ödülü, ‘Bir Usta Bin Usta’
projesi ile En İyi Sosyal Sorumluluk
Projesi seçilen Anadolu Sigorta
adına Kurumsal İletişim
Müdürlüğü’nden Yönetmen Elif
Banu Kocaoğlu aldı.

Bir Usta Bin
Usta, en iyi
sorumluluk
projesi seçildi

