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Emekliliğinizi
size özel
avantajlarla
bugünden
güvence altına alın!

%30 devlet katkısı
%5 Anadolu Hayat Emeklilik
ek katkısı

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

Devlet katkısı nedir?
Kimler alabilir?
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm
katkı paylarınızın %30’u oranında devlet katkısı
hesabınıza yatırılır. Çalışan çalışmayan herkes,
bu eşsiz avantajlardan faydalanabilir.

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

200 TL

250 TL

500 TL

800 TL

150 TL

240 TL

1.800 TL

2.880 TL

Aylık Devlet Katkısı Tutarı

60 TL

75 TL

Yıllık Devlet Katkısı Tutarı

720 TL

900 TL

Ödeyeceğiniz katkı payları için bir üst sınır
bulunmamaktadır. Bir takvim yılı içinde hak
kazanacağınız en yüksek devlet katkısı tutarı,
yıllık brüt asgari ücretin %30’u ile sınırlıdır. Devlet
katkısı hesabındaki tutara hak kazanma süreleri
bulunmaktadır. Sistemden emeklilik hakkı
kazananlar ile vefat veya maluliyet nedeniyle
ayrılanlar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına
hak kazanırlar.

DEV BES Planı ek katkı
%30 oranında devlet katkısına ek olarak,
ilk yıl sonunda yatırdığınız düzenli katkı
payları toplamının %5’i ek katkı olarak
hesabınıza yatırılır. (150 TL’ye kadar)

DEV BES Planı
Emeklilik döneminizde hayalini kurduğunuz
hayat standardına sahip olabilmek için avantajlı
katkı payı ile düzenli birikim yapmak istiyorsanız
DEV BES Planı tam size göre. Engelli kimlik
kartına sahipseniz aylık asgari 200 TL katkı payı
tutarı ile bu plandan siz de yararlanabilirsiniz.*
*Planın kesinti yapısı ve devlet katkısına ilişkin detaylı bilgilere
anadoluhayat.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

DEV BES Planı’nın diğer
avantajları
• Peşin giriş aidatı yok.
• Düşük katkı payı ile katılma imkânı.
• Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim.
• Sosyal güvenlik danışmanlığı hizmeti.
• Ücretsiz acil ambulans hizmeti.

tanışın!

ile hemen

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
dâhil olabilirsiniz.

Emekliliğinizi cepte bilin!
AHE Mobil veya internet sitemizdeki
AHE Online’a kolayca giriş yaparak istediğiniz
her an ürünlerinizi inceleyebilir; bireysel
emeklilik hesabınızın güncel durumunu
görebilir, katkı paylarınızı ödeyebilir ve fon
dağılım değişikliğinizi kolayca
gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye’de bir ilk!
Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ile hayata
geçirdiğimiz DEV BES Planı ile hemen tanışın.
Emeklilik planınızı avantajlı başlatın.

DEV BES Planı’nı nasıl
satın alabilirim?
Henüz müşterimiz değilseniz
anadoluhayat.com.tr adresinden Online Satın Al
seçeneğiyle DEV BES Planı’na dahil olabilirsiniz.
Dilerseniz en yakın İş Bankası şubesine veya
acentemize gelebilir ya da 0850 724 55 00
numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimiz
üzerinden başvurarak da DEV BES Planı’nı
satın alabilirsiniz.

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

