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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Sevdikleriniz ve kendiniz
için güvenli bir gelecek…

0850 222 0 312

Yarını Değiştirir

Sevdikleriniz için,
kendiniz için…
Aegon Turuncu Elma Hayat Sigortası

Neden “Turuncu Elma”?
“Elma” sağlık demek, enerji demek, şifa demek, vitamin demek...
Hayat, sevdiklerimizle paylaştıklarımız kadar değerli...
Hayata yetişme çalışmalarımızın içinde kendimizi aşmaya çabalarken, büyüdüğümüzü, yorulduğumuzu düşünme
zamanımız olmuyor. Hep aynı kalacağımızı hissederken yılları arkamızda bırakıyoruz...

Hep aynı kalabilecek miyiz?
Dileğimiz; herkesin, istediği gibi bir hayata sahip olması ama bazen hayat bize kötü sürprizler yaşatabiliyor. Ne
kadar dikkatli olursak olalım, bazı olayları değiştirme gücümüz olmuyor. Her şey yolunda giderken bazı
dostlarımızın “Geleceğini, aileni güvence altına aldın mı?” sorusunu duyuyoruz. Bu sorunun cevabını Turuncu
Elma ile veriyoruz. Benzersiz yaklaşımıyla, çok farklı, son derece esnek, güvenli bir gelecek sunan ve tam koruma
sağlayan yepyeni bir hayat sigortasını sizlerle paylaşıyoruz. Artık “Yarın başıma bir şey geldiğinde, ailemin ve
kendimin yaşayacağı maddi zorluklara nasıl çözüm bulacağım?” diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız!

“Turuncu Elma Hayat Sigortası”nın Sundukları
Turuncu Elma Hayat Sigortası ile yaşam kaybı veya (seçilirse) kritik hastalıklardan birinin teşhisi durumunda
sevdiklerinize belirlediğiniz bir tutar kalır. Böylece sevdiklerinizin yaşayacağı maddi zorluklara nasıl çözüm
bulacağınızı düşünmek zorunda kalmaz ve onların geleceğini güvence altına almış olursunuz.
Ana teminatın yanı sıra seçenekli olarak sunulan ek teminatlardan Kritik Hastalıklar, Tam ve Daimi Maluliyet ve
Maluliyet Yıllık Destek Ek Teminatlarını almanız durumunda, sevdiklerinizin yanı sıra kendinizi de koruma altına
almış olursunuz. Çünkü size tedavi masraflarınızı karşılamaya yönelik ve hayatınızı devam ettirebilmeniz için
belirlediğiniz tutar ödenir. Bu sayede tedaviniz devam ederken, gelir kaybınızı düşünmek zorunda kalmazsınız.
Ayrıca Kazaen Vefat Ek Teminatı ve/veya Toplu Taşıma Araçlarında Kazaen Vefat Ek Teminatı talep edilmesi
halinde, sigortalının kazaen vefatı ya da toplu taşıt araçlarında biletli yolcu iken oluşan bir kaza sonucu vefatı
durumlarında, poliçedeki şartlar doğrultusunda, belirtilen teminat tutarı vefat tazminatına eklenerek
sevdiklerinize ödenir.

Ülkemizdeki ölümlerin hastalık gruplarına göre yüzdelik dağılımlarını biliyor
musunuz?
Dolaşım Sistemi Hastalıkları

%4,9 %4,4
%14,3 %5
%11,9
%19,7

İyi Huylu ve Kötü Huylu Tümörler (malign ve benign neoplazmlar)
Solunum Sistemi Hastalıkları
%39,8

Endokrin (iç salgı bezi), Beslenme ve Metobolizmayla İlgili Hastalıkları
Sinir Sistemi ve Duyu Organları Hastalıkları
Dışsal Yaralanma Nedenleri ve Zehirlenmeler
Diğer (enfeksiyon ve parazit hastalıkları, mental ve davranışsal
bozukluklar, kas-iskelet sistemi ve bağ dokusunun hastalıklar vb.)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Ölüm Nedeni İstatistikleri 2016 (http://www.tuik.gov.tr/)

“Turuncu Elma Hayat Sigortası” kapsamı içinde olan kritik hastalıklar
• Alzheimer
• Kanser
• Kalp krizi
• İnme
• Koroner arter (by-pass) ameliyatı
• Böbrek yetmezliği
• Multiple Skleroz (MS)
• Aort değiştirme ameliyatı
• Kalp kapakçığı değişimi

• Paraliz
• Önemli organ nakilleri
• Üçüncü derece yanık
• Parkinson
• İyi huylu beyin tümörü
• Motor nöron hastalıkları
• Koma
• Tam ve Daimi Maluliyet

Vergi Avantajı
Gelir Vergisi mükellefiyseniz, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi
matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz primlerin tamamını, 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.

Yarınınız, bizim için çok değerli.

