
 

 

  AKTARIM BİLGİ FORMU                                                                                             Lütfen arka sayfayı çeviriniz. 

 
     

 

KESİNTİLER 

 

 
ARA VERME KESİNTİSİ  
 

 
 

 

Peşin Kısım  5. yıl*  
Ertelenmiş Kısım  6. yıl*  
1. yıl*  7. yıl*  
2. yıl*  8. yıl*  
3. yıl*  9. yıl*  
4. yıl*  10. yıl*  
*Yürürlük tarihinden itibaren Şirketten ayrılma/aktarım durumunda 
 

YÖNETİM GİDER KESİNTİSİ (Katkı payları üzerinden) 

GİRİŞ AİDATI KESİNTİSİ 

 FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ 
 Fon Adı Günlük Oran Yıllık Oran 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

AVANTAJLAR 

GENEL KATILIMCI / FORM BİLGİLERİ                     DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER 

     GENEL KATILIMCI BİLGİLERİ 

• Adı : 

• Soyadı : 

• T.C. Kimlik No : 

• Bireysel Emeklilik Sözleşme No: 

• Sözleşme Yürürlük Tarihi   : 

• Sisteme Giriş Tarihi   : 

 

     FORM BİLGİSİ 

• Formun Tanzim Tarihi : 

• Formu Düzenleyen Şirket : Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

 

Katkı Payı Oran 
  

Son mevcut düzenli katkı payı ve buna ilişkin oran bilgilerini içermektedir. 

    
• Aktarım yapmayı düşündüğünüz şirkette dahil olmanız 

için teklif edilen emeklilik planına ilişkin kesintileri 
dikkatlice inceleyiniz. 

• Kararınızı verirken kesintilerin yanı sıra hizmet 
kalitesinin, fon getirilerinin ve benzeri unsurların da 
karşılaştırılması, doğru tercihi yapmanızda yardımcı 
olacaktır. 

• Aktarım kararı vermeniz halinde, hesabınızdaki devlet 
katkısına ilişkin tutarların tamamı birikimlerinizle birlikte 
aktarım yapacağınız şirkete aktarılacaktır.  

• Şirketimize ödediğiniz katkı payları nedeniyle 
hesabınıza henüz intikal etmemiş bir devlet katkısı 
bulunması halinde bu tutar kısa bir süre içinde aktarım 
yapacağınız şirkete aktarılacaktır.  

• Aktarım tarihi itibarıyla kredi kartı ile provizyonu alınan 
ödemeler için provizyon iptali yapılır.  

• Aktarım talebinizin gerçekleşebilmesi için Aktarım Talep 
Formu’nu doldurup, faks veya posta yoluyla şirketimize 
göndermeniz gerekmektedir. 
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