AKTARIM BİLGİ FORMU
1. ÖNEMLİ BİLGİLER
Bir şirketle, akdedilmiş bir emeklilik sözleşmesi
kapsamındaki birikimin başka bir şirkete
aktarılabilmesi için sözleşmenin, yürürlük
tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette
kalması gerekir. Başka şirketten aktarımla
düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu
olabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl
kalması gerekir.
Aktarım yapmayı düşündüğünüz şirkette dahil
olmanız için teklif edilen emeklilik planına ilişkin
kesintileri dikkatlice inceleyiniz.
Kararınızı verirken kesintilerin yanı sıra hizmet
kalitesinin, fon getirilerinin ve benzeri
unsurların da karşılaştırılması, doğru tercihi
yapmanızda yardımcı olacaktır.
Aktarım kararı vermeniz halinde, hesabınızdaki
devlet katkısına ilişkin tutarların tamamı
birikimlerinizle birlikte aktarım yapacağınız
şirkete aktarılacaktır. (Sponsor kuruluş için
hazırlanan aktarım bilgi formunda
bu ifade yer almaz.)
Şirketimize ödediğiniz katkı payları nedeniyle
hesabınıza henüz intikal etmemiş bir devlet
katkısı bulunması halinde bu tutar en geç
şirketimize ödendiği günü takip eden iş günü
aktarım yapacağınız şirkete aktarılacaktır.
(Sponsor kuruluş için hazırlanan aktarım bilgi
formunda bu ifade yer almaz.)
Aktarım tarihi itibarıyla kredi kartı ile provizyonu
alınan ödemeler için provizyon iptali yapılır.
(Sponsor kuruluş için hazırlanan aktarım bilgi
formunda bu ifade yer almaz.)
Aktarım talebinizin gerçekleşebilmesi için
Aktarım Talep Formu’nu doldurup, faks veya
posta yoluyla şirketimize göndermeniz
gerekmektedir.

3. AKTARIM HALİNDE TRANSFER
EDİLECEK TUTAR
Aktarım halinde transfer
edilecek tutar (TL)
¬ Toplam Birikim**
¬ Toplam devlet katkısı tutarı
(** Birikim tutarı, aktarım tarihine kadar fon
birim fiyatlarında oluşan değişikliklerden dolayı
değişebilecektir. )

2.KESİNTİLER
Sözleşme Yılı

Kesinti Oranı*/
Kesinti Tutarı

A. Giriş Aidatı- Yönetim Gider Kesintisi
(*Kesinti toplamları 01.01.2016 tarihinden
itibaren aylık brüt asgari ücretin %8.5 ‘dir.)
B. Ara Verme Kesintisi
Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen
katkı paylarının vadesinde ödenmesi esastır.
Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı
payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde
ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip
üç ay içinde, sözleşmeye herhangi bir ödeme
yapılmaması durumunda ilgili sözleşmede
ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye
ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca
katılımcının birikiminden ara verilen tam ay
için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gider
kesintisi alınır. 01.01.2016 tarihinden itibaren
yönetmeliğin değişmesi ile 5. yıl dolduktan sonra
ara verme kesinti yapılmaz.
C. FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Fon Adı

Günlük
FTGK Oranı

Yıllık FTGK
Oranı

4.AVANTAJLAR
Allianz, Türkiye’nin dört bir yanındaki uzman acenteleri
ve uluslararası gücü ile emeklilik döneminizdeki
beklentilerinizi karşılamaya çalışmaktadır.
Bu amaçla Allianz size şeffaf bir sistem sunuyor:
Size gönderilen şifre ile emeklilik sözleşmeniz için
yaptığınız tüm katkı payı ödemeleri ve bu ödemelere
ait getirileri www.allianzemeklilik.com.tr internet
adresimizden takip edebilir ve her türlü isteğiniz
için 444 45 46 çözüm hattını arayabilirsiniz.
Şirketimizden almış olduğunuz Bireysel Emeklilik
Sözleşmesi ile “Medikal Asistans Hizmetlerinden”
ve “ Anlaşmalı Sağlık Kurumlarından İndirim”
olanaklarından faydalanabilirsiniz.
Sözleşmenize ve şirketimizin avantajlı ürünlerini
tekrar detaylı incelemek için müşteri temsilciniz
veya 444 45 46 numaralı çözüm hattı ile irtibata
geçmenizi öneririz.

