
Ödeme Bilgileri Değişiklik Formu

Katılımcı Bilgileri/Katılımcı Ad ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi Bilgileri

Adı Soyadı:

T.C.Kimlik No./Mavi Kart No./Yabancı Kimlik No.

Bireysel Emeklilik Hesap Numarası:
Değişiklik yapmak istediğiniz alanları doldurup hizmet@anadoluhayat.com.tr e-posta
adresimiz veya 0212 317 70 77 faks numaramız aracılığıyla formu bize iletebilirsiniz. Birden
fazla hesabınız için talebiniz ortak ise tek form kullanılabilir.
Değişiklik işlemlerinizi internet şubemiz aracılığıyla da hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

 Katkı Payı Tutarı1:  .....................  TL  USD  EUR
   Ödeme Sıklığı:  Aylık  Üç Aylık  Altı Aylık  Yıllık
   Ödeme Yöntemi:   Otomatik Ödeme2   Kredi Kartı  Nakit/Gişe
   Ödeme Günü:
1Yeni belirlediğiniz katkı payı, emeklilik planınızın asgari katkı payından az olmamalıdır.
2Anlaşmalı olduğumuz İş Bankası, Vakıfbank veya Akbank'taki hesaplarınızdan otomatik ödeme talimatı vermek için
bankanız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Kredi Kartı Bilgileri

   Kredi Kartı Numarası:

   Kart Sahibi Adı Soyadı1:

   Son Kullanma Tarihi: Ödemelerin Başlama Tarihi:

   Kart Türü:   MasterCard   Visa  Troy
1Bu bölümde talimat verilen kredi kartının katılımcıya ait olmaması durumunda, kart sahibi kişinin sözleşmeye "katılımcı
ad ve hesabına ödeme yapan kişi" olarak tanımlanmış olması zorunludur. Tanımlamak için internet sitemizde yer alan
formu doldurup iletebilirsiniz.
Kredi kartları ile yapılan ödemelere bankalar tarafından blokaj süresi uygulanır. Katkı payı ödemeleri blokaj
süresinin tamamlanmasını müteakip yatırıma yönlendirilir ve devlet katkısına konu edilir. Blokaj süreleri,
piyasa şartlarına bağlı olarak düzenlenir.
Aşağıda yer alan beyanın, ilgisine göre katılımcı, katılımcı ad ve hesabına ödeme yapan kişi veya
katılımcı adına ödeme yapan kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
Yukarıda yazılı bulunan bireysel emeklilik hesabı için düzenli katkı payı tutarlarının ve/veya bu tutarların
artması halinde, artan katkı payı tutarlarının,varsa başlangıç giriş aidatının; işbu talimatımdan itibaren ve ikinci
bir yazılı talimatıma kadar, ayrıca bir bildirim yapılmaksızın, yukarıda ayrıntısı yazılı bulunan kredi kartımdan
tahsil edilerek işlem yapılmasını talep ederim. Belirttiğim kredi kartının herhangi bir sebeple kapanması veya
iptal edilmesi halinde ödemelerin bu kredi kartı yerine yeni verilen kredi kartımdan tahsil edilmesini,
ödenmemiş katkı payı olması halinde geriye dönük olarak ödenmemiş katkı payı tutarlarının da belirtmiş
olduğum kredi kartımdan re'sen tahsil edilmesini ve bu kapsamdaki her bir tahsilatın, ödenmemiş durumdaki
en yeni vadeden başlayarak sırasıyla en fazla 3 (üç) vadeye ait ödenmemiş katkı payı tutarımı aşmayacak
şekilde yapılmasını talep eder ve şirketinizin bu konuda re'sen ve tek taraflı olarak yetkili olduğunu,
ödemelerde varsa blokaj süresi uygulanarak yatırılan katkı paylarının şirketin serbest hesaplarına intikal ettiği
tarih itibarıyla fon işlem talimatının verileceğini, kartımın kapalı/iptal olması veya limit yetersizliği durumunda
tahsilatın yapılamamasından dolayı şirketin sorumlu tutulamayacağını gayrikabili rücu beyan ederim.

Belirttiğim Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne ait kredi kartının yenileme, iptal veya herhangi bir sebeple
kapatılması halinde ödemelerimin Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından bu kart yerine üretilen yeni kredi
kartından, tarafımdan yeniden bir talimat alınmasına gerek kalmaksızın tahsil edilmeye devam edilmesini;
ayrıca belirttiğim kredi kartımdan ya da Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından bu kart yerine üretilen yeni kredi
kartımdan limitinin yetersiz olması veya herhangi bir sebeple tahsilat yapılmasının mümkün bulunmaması
halinde; ödemelerimin Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne ait müsait durumdaki diğer kredi kartlarımdan tahsil
edilmesini talep ederim.

Yukarıda bildirdiğim değişikliklerin yapılmasını rica ederim.
Ad Soyad:
Tarih:  İmza:

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 16-20 34330 Levent İSTANBUL Ticaret Sicil Numarası: 265737


