Yarını Değiştirir

Değerli Müşterimiz,
Aegon olarak, sizi ve sevdiklerinizi yarına giden yolun getirebileceği beklenmedik risklere karşı
korumaya ve ihtiyaçlarınıza uygun yenilikçi çözüm önerileri sunmaya dün olduğu gibi bugün de
devam ediyoruz.
“Müşteri Odaklı” bakış açımızla siz değerli müşterilerimizi çalışmalarımızın merkezine koyuyor,
mevcut ürünlerimizi de zaman zaman yaptığımız geliştirmelerle sizlerin ihtiyaç ve
beklentilerine daha uygun bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla "Ödüllü Birikim Hayat
Sigortası" ürününüzle ilgili olarak sahip olduğunuz avantajları korumak için poliçe süresi
sonunda alacağınız ödül tutarının hesaplama yönteminde bazı değişiklikler yaptık. 1 Ocak
2016 tarihi itibarıyla geçerli olacak bu değişiklikle ilgili detaylı bilgileri sizinle paylaşmak
istiyoruz.

?

Değişikliğin Nedeni
Türkiye’de yılda 2 defa belirlenerek uygulanan Brüt Asgari Ücret (BAÜ), 2016 yılı için yüksek bir
oranla artırılıyor. Ödüllü Birikim Hayat Sigortası’nda uygulanan otomatik prim artışları ise,
yükselen Brüt Asgari Ücret’in altında kalıyor. Böylece başlangıçta belirlenen ödül oranı da
düşmüş oluyor. Aegon olarak, yarına giden yolda hayat sigortası ürününüzle ilgili sahip
olduğunuz avantajların olumsuz yönde etkilenmemesi için ödül tutarının hesaplama
yönteminde bazı değişiklikler yapıyoruz.

Değişikliğin Yöntemi

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olacak yeni uygulamada; Brüt Asgari Ücret (BAÜ) yerine,
Ödüle İlişkin Baz Tutar (ÖİBT) dikkate alınıyor. Ödül oranınız belirlenirken de Ödüle İlişkin Baz
Tutar, Brüt Asgari Ücret oranının altındaki bir seviyede tutuluyor. Böylece, 1 Ocak’tan itibaren
otomatik prim artışını kabul ettiğiniz sürece ödül oranları olumsuz yönde etkilenmeyecek.
Ancak otomatik prim artışını kabul etmemeniz veya prim değişikliği yapmanız durumlarında
ödül oranı tabloda (Bkz. aşağıda Düzenli Prim’den İade Oranı Tablosu) ilgili aralığa denk
gelecek şekilde değişiklik gösterebilir.

Değişikliğin Getirisi

Poliçenizde belirtilen süre sonunda ödediğiniz tüm Düzenli Primler, sizin için özel olarak
belirlenen ve aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarla çarpılıyor. Çıkan tutar, iyi günlerde
dilediğiniz gibi kullanabilmeniz için süre sonunda tarafınıza ödeniyor.*
(*) Ödeme, Poliçenin Bitiş Tarihi itibarıyla Vefat Teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış olması, tenzil
edilmemiş olması veya poliçenin feshedilmemiş olması ve poliçe kapsamındaki düzenli primlerin tamamının
ödenmesi halinde geçerlidir. 2016 yılı ÖİBT (Ödüle İlişkin Baz Tutar): 1.290 TL'dir. ÖİBT, her yıl bir önceki yılın Kasım
ayı itibarıyla TÜFE oranına göre artış göstermektedir.

Düzenli Prim’den İade Oranı
Aylık Prim Tutarı (AP)

Sigorta Süresi
120−179 Ay

180 Ay ve Sonrası

Asgari Prim ≤ AP < ÖİBT/4

%10,0

%15,0

ÖİBT /4 ≤ AP < ÖİBT /3

%12,5

%17,5

ÖİBT/3 ≤ AP < ÖİBT x2/3

%15,0

%20,0

ÖİBT x2/3 ≤ AP < ÖİBT

%20,0

%25,0

AP ≥ ÖİBT

%25,0

%30,0

ÖİBT: Ödüle İlişkin Baz Tutar
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