
İyi günde,
kötü günde

hep yanınızda!
Hayattaki beklenmedik durumlar karşısında 
sevdiklerinizi Prim İadeli Hayat Sigortası ile 

koruyun, ödediğiniz primleri sigorta sürenizin 
sonunda ABD dolarına endeksli olarak 

geri alın.

PRİM İADELİ
HAYAT SİGORTASI

0850 724 55 00 / anadoluhayat.com.tr



Prim İadeli Hayat Sigortası nedir?
Prim İadeli Hayat Sigortası, yaşam kaybı riskine karşı 
teminat sunan ve aynı zamanda sigorta süresi 
sonunda hayatta olmanız halinde ödediğiniz primleri 
size iade ederek kendinizi maddi yönden koruma 
altına almaya devam etmenizi sağlayan finansal bir 
güvencedir.

Prim İadeli Hayat Sigortası size 
ne sağlar?
Prim İadeli Hayat Sigortası, sigorta sürenizin sonunda 
hayatta olmanız halinde, oluşabilecek parasal 
ihtiyaçlarınızda kullanılmak üzere poliçeniz 
kapsamında ödediğiniz primleri ABD dolarına 
endeksli olarak size iade eder. 

Bunun yanında, sigortanız devam ederken yaşam 
kaybı riski ile karşılaşmanız halinde, Prim İadeli Hayat 
Sigortası geride kalan sevdiklerinize poliçenizde 
belirtilen teminat tutarında tazminat ödemesi yapar.

Ne kadar prim ödemeniz 
gerekiyor?
Yaşam standartlarınızı ve beklentilerinizi düşünerek 
ihtiyacınıza en uygun prim tutarını tercih 
edebilirsiniz.

Minimum aylık prim tutarı 30 USD.



Ne kadar süreyle prim ödemeniz 
gerekiyor?
18 ila 58 yaşları arasında ve sağlıklıysanız;
• Sigorta sürenizi tercihinize göre 12 ila 20 yıl arasında  
 belirleyebilirsiniz.
• Yaşınız ve tercih ettiğiniz sigorta süresinin toplamı  
 en fazla 70 olabilir.

Gelir vergisi avantajı var mı?
Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız 
ödemelerde 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.

Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim

Anadolu Sigorta'dan satın alacağınız kasko, konut ve 
sağlık sigortalarında indirim avantajından faydalanırsınız.

İş Kültür Yayınları'nda indirim

İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapacağınız 
alışverişlerde %30 indirim avantajından yararlanırsınız.



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

En yakın İş Bankası şubesine veya
acentemize gelebilir ya da 0850 724 55 00
numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimiz
üzerinden başvurarak Prim İadeli Hayat

Sigortası'nı satın alabilirsiniz.

Prim İadeli
Hayat Sigortası'nı 

nasıl satın alabilirim?


