Aegon “Yarını Değiştirir”
“Güven, saygı, kalite ve şeffaflık’’ ilkeleriyle yürüyen
Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren
şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası,
emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider
konumda bulunan şirketlerden biridir.
Hollanda merkezli Aegon, milyonlarca müşterisinin
finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için
en uygun çözümleri sunar ve müşterilerinin geleceklerini
güvence altına almalarına yardımcı olur. Hisseleri;
Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören
Aegon, 20’den fazla pazarda başarıyla yönettiği
yatırımlarıyla “Yarını Değiştirir’’.
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Siz de bu ailenin içinde yer alın,
ikinci baharınızı yaşayın!
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Yarını Değiştirir

Siz de bu ailenin
içinde yer alın, ikinci
baharınızı yaşayın!
Aegon İkinci Bahar Emeklilik Planı

Mevcut sosyal güvenlik sisteminden elde edebileceğiniz emekli
aylıkları, emeklilik döneminizde arzu ettiğiniz yaşamı
sürdürmenize imkan vermeyebilir. Hiç üzülmeyin; çünkü Aegon,
çalışma döneminde sahip olduğunuz yaşam standardını, emekli
olduğunuz dönemde de devam ettirmenizi sağlıyor.
Bugünden biriktireceğiniz düzenli katkı payları katlanarak büyüyecek… Sadece kendinizin değil sevdiklerinizin de
geleceğini güvence altına alacak, bu yatırımı gerçekleştirirken de uluslararası gücün tecrübesini yanınızda
hissedeceksiniz.
Aegon İkinci Bahar Emeklilik Planı kapsamında yaşınız, geliriniz, yatırım deneyiminiz, risk alma eğiliminiz ve emeklilik
döneminize ait beklentileriniz göz önüne alınarak size en uygun yatırım fonları uzmanlarımız tarafından belirlenir ve
tercihinize göre ödediğiniz katkı payları bu fonlara yönlendirilir. Ayrıca, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak yılda en
fazla 6 kez fon dağılımınızı değiştirebilir, böylece yatırımınızı kendi tercihleriniz doğrultusunda yönetme imkanına
sahip olursunuz.

Bu tabloda hesaplanan muhtemel yıllık gelir yalnızca tahmini bir tutar olup, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. bu tutarın
gerçekleşeceği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. (Yıllık gelir sigortası şirketimizin ürün portföyü
içerisinde bulunması durumunda sunulacaktır.)

Ne zaman emekli olacaksınız?
Aegon Emeklilik ve Hayat ile ikinci baharınızın başlaması için sistemde en az 10 yıl boyunca kalmış ve 56 yaşınızı
doldurmuş olmanız gerekir.

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, bireysel emeklilik hesabınıza ödenen katkı paylarınızın, %25’ine karşılık gelen
tutar, Devlet Katkısı olarak devlet tarafından hesabınıza yatırılmaktadır.

Örneğin; Aylık olarak 200 TL ödüyorsanız, bu tutarın %25’ine karşılık gelen 50 TL’lik Devlet Katkısı, yatırdığınız katkı
payına eklenmektedir. Bireysel emeklilik hesabınız için yapmakta olduğunuz katkı payı ödemeleri arttıkça, Devlet
Katkısı paylarınız da aynı oranda artmaktadır.

“İkinci Bahar Emeklilik Planı”na kimler katılabilir?
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, emekli olduğu dönemde ek gelir hayali kuran herkes.
Varsayım (%6)
Sözleşme Katılımcı Toplam Katkı
Yılı
Yaşı
Payı Kümülatif
1
5
10
15
20
25
31

26
30
35
40
45
50
56

2.400
12.000
24.000
36.000
48.000
60.000
74.400

Toplam Devlet
Katkı Payı
Kümülatif
600
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.600

Muhtemel
Birikim Tutarı
2.453
13.371
29.882
50.272
75.452
106.546
153,644

Vergi Sonrası Hak edilen
Devlet Katkısı
Muhtemel Birikim Tutarı
481
4.109
6.562
9.331
12.459
28.450

Vergi Sonrası
Muhtemel Birikim
Tutarı (Devlet Katkısı Dahil)
2.445
13.647
33.403
55.407
82.038
114.351
178.132

Varsayım: Muhtemel birikim hesaplamalarında 26 yaşında plana giren ve 200 TL aylık katkı payı ödeyen bir müşteri
için, %6 reel getiri oranı kullanılmıştır.

Devlet Katkısı ile ilgili diğer detaylar:
• Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinizden ayrı olarak takip edilir ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırım
araçlarında yatırıma yönlendirilmektedir.
• Ödenen katkı payları için bir üst sınır bulunmaz, ancak Devlet Katkısı için bir üst sınır vardır. Bu üst sınır yıllık brüt
asgari ücretin %25'ine denk gelmektedir.
• Sisteme dahil olan ve medeni haklarını kullanabilen herkes, vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın bu
avantajdan faydalanabilir.

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir:
• İlk 3 yıl içinde sistemden çıkışlarda Devlet Katkısı alınmaz.
• 3. yılın sonundan 6. yıla kadar sistemden çıkışlarda Devlet Katkısı’nın %15’i alınır.
• 6. yılın sonundan 10. yıla kadar sistemden çıkışlarda Devlet Katkısı’nın %35’i alınır.
• 10. yılın sonundan emeklilik hakkı kazanana kadar sistemden çıkışlarda Devlet Katkısı’nın %60’ı alınır.
• Emekliliğe hak kazanıldığında Devlet Katkısı’nın tamamı alınır.
• Sistemden vefat veya maluliyet durumunda çıkışlarda ise Devlet Katkısı’nın tamamına hak kazanılır.

