
Beklenmedik durumlar karşısında
çocuğunuzun eğitim masrafları karşılansın,

eğitimi kesintiye uğramasın.

Çocuğum için Eğitim Sigortası:
Çocuğunuzun eğitim hayatını

güvence altına alın!

0850 724 55 00 / anadoluhayat.com.tr



Çocuğum için
Eğitim Sigortası

Çocuğum için Eğitim Sigortası nedir?
Çocuğum için Eğitim Sigortası, çocuğunuzun 

eğitiminin kesintiye uğramadan devam edebilmesi 

için teminat sunan finansal bir güvencedir. 

Çocuğum için Eğitim Sigortası size ne sağlar?
Çocuğum için Eğitim Sigortası sadece yaşam kaybı 

riskine karşı finansal güvence sağlayabileceği gibi, 

dilerseniz kritik hastalık ya da kaza sonucu tam

ve kalıcı sakatlık riskine karşı da teminat sağlar.

Teminat tutarınız çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı 

ve eğitim süresi dikkate alınarak belirlenir ve kalan 

eğitim süresi ile orantılı olarak her yıl azalarak eğitim 

süresi sonuna kadar devam eder. Böylelikle 

çocuğunuzun her koşulda onun için planladığınız 

eğitimi tamamlamasını teminat altına almış 

olursunuz.

Ne kadar prim ödersiniz?
Sigorta süreniz 2 ile 15 yıl arasında olmak üzere, 

çocuğunuzun kalan eğitim süresini ve yıllık eğitim 

masraflarını düşünerek en uygun teminat tutarını 

belirleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun eğitim hayatını
güvence altına alın!

“İyi bir eğitim alsın,
gözünüz arkada kalmasın.”



Örneğin, çocuğunuzun yıllık eğitim masrafı 10.000 USD 

ve eğitiminin bitmesine 5 yıl kaldı. 5 yıl boyunca eğitim 

güvencesine sahip olmak istiyorsunuz. Bu durumda 

teminat tutarınız 50.000 USD olarak belirlenir ve her yıl 

10.000 USD azalarak 5 yıllık eğitim süresi boyunca devam 

eder.

Gelir vergisi avantajı var mı?
Evet. Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz 

primin tamamını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz 

ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını 

geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi 

diliminize göre %15 ila %40 arasında değişen oranlarda 

gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Diğer avantajlar neler?

Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti 

Acil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi 

A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı 

hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Acil kapsamına 

girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan 

tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans 

hizmetinden %30 indirimli yararlanabilirsiniz.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, 

anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, 

indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Detaylar için 

anadoluhayat.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

*Tabloda yer alan tutarlar, primlerin vadesinde ve eksiksiz ödeneceği 
varsayımıyla hazırlanmıştır. Primlerin vadesinde ödenmemesi ve eksik 
ödenmesi durumunda tutarlar değişecektir. Prim ve teminat tutarları 
USD, EUR ve GBP olarak ödenebilir.

Velinin Seçtiği Teminat

Velinin Yaşı

35
40
45

334
463
719

557
894

1.412

503
633
888

Vefat Vefat + Kritik
Hastalık

Vefat + Kaza
Sonucu Tam

ve Kalıcı Sakatlık



En yakın acentemize veya İş Bankası 
şubesine gelebilir ya da 0850 724 55 00 

numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimiz 
üzerinden başvurarak Çocuğum için Eğitim 

Sigortası’nı satın alabilirsiniz.

Çocuğum için
Eğitim Sigortası'nı 

nasıl satın alabilirim?

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


