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DEVLET
KATKISI

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

BES neden gereklidir?
BES, çalışırken sahip olduğunuz
hayat standartlarınızı, gelecekte de
devam ettirmenizi sağlar.
Çünkü emeklilikte bu standartları
sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
alacağınız emekli maaşı ile
sürdürmeniz mümkün olmayabilir.

Devlet katkısı nedir?
Kimler alabilir?
Düzenli veya toplu olarak yatırdığınız
tüm katkı paylarınızın %25’i oranında
devlet katkısı hesabınıza yatırılır.
Çalışan çalışmayan herkes, bu eşsiz
avantajdan faydalanabilir.

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

Ödediğiniz Aylık Katkı Payı
500 TL

1.000 TL

1.800 TL

3.000 TL

450 TL

750 TL

5.400 TL

9.000 TL

Aylık Devlet Katkısı Tutarı
125 TL

250 TL

Yıllık Devlet Katkısı Tutarı
1.500 TL

3.000 TL

Ödeyeceğiniz katkı payları için bir
üst sınır bulunmamaktadır. Bir takvim
yılı içinde hak kazanacağınız en yüksek
devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari
ücretin %25’i 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.

Usta Emeklilik Planı
Bu plan, yüksek tutarda birikim ve devlet
katkısı hedefleyen 18 yaş ve üzerindeki
herkes içindir.
Plan

Başlangıç
Tutarı

Aylık Asgari
Katkı Payı Tutarı

Plan 1

70.000 TL

350 TL

Plan 2

-

1.750 TL

ile
hemen tanışın!
Birikimlerinizi en doğru şekilde
değerlendirmek için fon uzmanı
olmanıza gerek yok. Artık 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 3 ayda bir
otomatik değiştirir, yaptığı değişiklikleri
ve fon getirilerinizi sizinle düzenli
olarak paylaşır.
Fonmatik ROBO’ya AHE Mobil’den veya
internet sitemizdeki Online İşlemler’den
giriş yaparak hemen dahil olabilirsiniz.

Usta Emeklilik Planı’nın
diğer avantajları
• Özel müşteri temsilciliği
• Aylık yatırım danışmanlığı bülteni
• İş Kültür Yayınları internet sitesinden
yapacağınız alışverişlerde %30 indirim
• Siz ve aileniz için ücretsiz acil
ambulans ve sağlık danışmanlığı
hizmeti
• Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında 		
indirim
• Sosyal güvenlik danışmanlığı 		
hizmeti
• Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim

Usta Emeklilik Planı’nın
diğer özellikleri
Yönetim gider kesintisi
Aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine kadar
yapılabilen yönetim gider kesintisi,
Usta Emeklilik Planı’nda alınmaz.
Giriş aidatı
Aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine kadar
yapılabilen giriş aidatı kesintisi, Usta
Emeklilik Planı’nda sözleşme başlangıç
tarihinde alınmaz.

Geleceğinize en ayrıcalıklı
emeklilik planında yatırım
yapın!
Sunduğu avantajlar ve özel müşteri
hizmetleri ile kendini ayrıcalıklı
hissetmek isteyen herkesi bu plana
davet ediyoruz.

Emekliliğinizi cebinizde
taşıyın!
AHE Mobil’e ve internet sitemizdeki
Online İşlemler’e kolayca
giriş yaparak istediğiniz her an
ürünlerinizi inceleyebilir,
bireysel emeklilik hesabınızın güncel
durumunu görebilir, katkı paylarınızı
ödeyebilir ve fon dağılım değişikliğinizi
kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru için
• Acentelerimiz
• İş Bankası Şubeleri
• anadoluhayat.com.tr
• 0850 724 55 00

