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Bugünden
yapacağınız birikimlerle 

geleceğinizi
güvence altına alın.



BES nedir?
Bireysel emeklilik sistemi (BES), emeklilik döneminde ek bir  
gelir sağlamayı hedefleyen, isteğe bağlı özel bir tasarruf 
modelidir.

Devlet katkısı nedir?
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı 
paylarınızın %30'u oranında devlet katkısı hesabınıza 
yatırılır.

Ne kadar devlet katkısı 
alabilirim?
Katkı payınız ne kadar yüksek olursa devlet katkısı 
avantajından da o kadar çok faydalanabilirsiniz. 

Bir takvim yılı içinde hak kazanacağınız en yüksek devlet 
katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır.

Türk Eczacıları Birliği Emeklilik 
Planı’nın özellikleri
Türk Eczacıları Birliği üyelerine özel bu plan ile geleceğiniz 
için bugünden yatırıma başlayabilirsiniz. Üstelik eşiniz ve   
çocuklarınız da bu çok avantajlı plana dâhil olarak, 
gelecekleri için bugünden yatırım yapmaya başlayabilirler. 
Dilerseniz siz de onlar adına katkı payı ödeyebilirsiniz.

Devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanmak için hak kazanma süreleri 
bulunmaktadır. Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat veya 
maluliyet nedeni ile ayrılanlar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına       
hak kazanırlar.
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Asgari katkı payı
Türk Eczacıları Birliği Emeklilik Planı’na aylık 300 TL’den 
başlayan katkı paylarıyla dâhil olabilirsiniz. Katkı payı 
ödemelerinizde bir üst limit bulunmamaktadır. Ödediğiniz 
katkı payının yüksek olması, birikiminizin de daha yüksek 
olmasını sağlayacaktır. Katkı payı ödemelerinizi, aylık, üç 
aylık, altı aylık veya yıllık sıklıklarda; kredi kartı, otomatik 
ödeme talimatı ile ya da nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş aidatı ve yönetim gider 
kesintisi
Türk Eczacıları Birliği Emeklilik Planı'nda giriş aidatı ve 
yönetim gider kesintisi alınmaz.

Türk Eczacıları Birliği Emeklilik 
Planı’nın avantajları
• SGK ödemelerinizi Türkiye İş Bankası aracılığıyla almanız  
   durumunda, SGK ödemelerinizin ilgili aya ilişkin tutarının   
   "binde 1,65'i" oranında ek katkı ödemesi

• Aylık Yatırım Danışmanlığı Bülteni

• İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapacağınız   
   alışverişlerde indirim

• Fon toplam gider kesintisi iadesi

• Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti

• Sosyal güvenlik danışmanlığı hizmeti

• Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim

                  ile hemen tanışın!
Birikimlerinizi en doğru şekilde değerlendirmek için fon 
uzmanı olmanıza gerek yok. Bu iş için size özel, pek akıllı bir 
bireysel emeklilik fon uzmanı FonMatik ROBO var. FonMatik 
ROBO, yatırımcı karakterinize göre size en uygun fon 
dağılımını belirler, sizi meşgul etmeden gerekli gördükçe 
otomatik değiştirir, yaptığı değişiklikleri ve fon getirilerinizi 
sizinle düzenli olarak paylaşır. FonMatik ROBO’ya AHE 
Mobil’den veya internet sitemizdeki AHE Online’a giriş 
yaparak hemen dahil olabilirsiniz.



Türk Eczacıları Birliği 
Emeklilik Planı'nı 
nasıl satın alabilirim?
TEB Artı Sigorta ve Reasürans Brokerliği 
A.Ş.'ye ait (0312) 408 25 00 / 3015 - 3019 
numaralı iletişim hattı üzerinden ya da 
sdurmaz@tebartisigorta.com e-posta 
adresinden başvurarak Türk Eczacıları 
Birliği Emeklilik Planı'nı satın alabilirsiniz.

AHE Mobil’i indirin, 
işlemlerinizi hızlı ve
kolayca gerçekleştirin!


