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’’.

Eğitim İçin
Hayat Sigortası
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Çocuğunuzun yarını,
bizim için çok değerli...
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Yarını Değiştirir

Şimdi vereceğiniz
bir karar ile çocuğunuza
kesintisiz eğitim imkanı
sağlayabilirsiniz…
Aegon Eğitim İçin Hayat Sigortası

Dünyada milyonlarca insana finansal çözümler sunan Aegon,
çocuklarınızın yarını ve eğitimi için en iyisini düşünmekte size
yardımcı oluyor. Bugünden başlayarak yapacağınız yatırımlar ile
çocuğunuzun eğitimi artık koruma altında…

Tahmini Birikim Tablosu
Sigortalı Adayının Yaşı
Sigortalı Adayının Cinsiyeti
Ödeme Dönemi
Vefat Teminatı
Ödenmesi Gereken Aylık Prim
Eğitim Öncesi Geçen Süre
Eğitim Süresi
Toplam Sigorta Süresi
Toplam Ödenen Prim

”Eğitim İçin” nedir?
En iyi şartlarda, sınırsız bir eğitim imkanı; çocuğunuza verebileceğiniz en değerli armağan… “Eğitim İçin” bu amaçla
geliştirildi. Hayatta en çok değer verdiğiniz varlığınız, çocuğunuzun, en iyi şekilde eğitimini tamamlaması ve hayata
bir adım önde başlaması için...
Çocuğunuzun gelecekteki tüm eğitim ihtiyaçlarını güvence altına alabilmek, uzun vadede düşünülmesi ve
planlanması gereken bir sorumluluk. “Eğitim İçin” yıllar içinde yapacağınız birikimler, çocuğunuz okul çağına
geldiğinde, yıllık olarak size geri döner, hem size hem de çocuğunuza kazandırır…
Çocuğunuz dünyaya geldiği günden itibaren her ay belli tutarlarda ödeyebileceğiniz primler, çocuğunuz okul çağına
geldiğinde yıllık olarak size geri ödenir. Süre boyunca hedeflediğiniz primlerin geri ödenmesi ile de çocuğunuzun
eğitim planı korunmuş olur. Bu dönemde “Eğitim İçin” sizi ve çocuğunuzun eğitimini güvence altına almaya yardımcı
olur.

Neden daha avantajlı?
“Eğitim İçin” Birikimli Hayat Sigortası;
• Sadece üniversite değil, çocuğunuzun eğitiminin tüm aşamalarını kapsar. İlköğretim, lise ve üniversite
seçeneklerinden biri seçilebilir veya tüm eğitim masrafları tek bir paket ile güvence altına alınabilir.
• “Eğitim İçin” Birikimli Hayat Sigortası ile TL'nin yıllar içinde değer kaybetme riskine karşı, primler ve geri ödemeler
ABD Doları bazında yapılır.
• Primlerden masraf ya da komisyon kesintisi yapılmaz.
• Hayat Poliçesinin ana teminatı olan vefatın gerçekleşmesi durumunda hedeflenen tutar ve o güne kadar yapılan
birikim toplu olarak sevdiklerinize geri ödenir.
• Hayat Poliçesinin primlerini maluliyet nedeni ile ödeyemeyeceğiniz durumlarda, Aegon çocuğunuzun geleceğini
koruma altına almak için size yardımcı olur ve aylık primleri sizin adınıza öder.
• Tüm hayat sigortalarında olduğu gibi ödenen primler gelir vergisinde indirim için kullanılabilir.
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• Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülür.
• Sigorta ettirene yukarıdaki tabloda belirtilen yıllık ödeme tutarlarına ek olarak, süre sonundaki birikimi üzerinden
kar payı farkı stopaj düşülerek ödenecektir. Yukarıdaki tabloda ödeneceği belirtilen tüm tutarlar %9 stopaj
düşüldükten sonra net olarak ödenecek tutarlardır.
• Prim ödemeleri ve geri ödemeler ABD Doları üzerinden hesaplanmıştır.
• Poliçenin süresinden önce ayrılması durumunda (iştira) kesintisi yapılacaktır. (Oranlar için bilgilendirme formuna
bakınız.)

“Eğitim İçin”e kimler sahip olabilir?
Çocuğunun geleceğini düşünen her anne-baba, bu sigortaya sahip olabilir. Birinci önceliğiniz çocuklarınıza iyi bir
eğitim ve kaliteli bir hayat sunmaksa, bu ürün tam size ve ailenize göre…

Vergi Avantajı
Gelir Vergisi mükellefiyseniz, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi
matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primlerin yarısını, brüt gelirinizin %15’ini ve brüt asgari
ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşebilir ve bu şekilde, vergi diliminize göre değişen
oranlarda vergi avantajı elde edersiniz.

Çocuğunuzun yarını, bizim için çok değerli!

