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Türkiye Bilgi Formu 

  

 
Tek prim ödemesinde birime dayalı hayat sigortası 
 

 

 

  Genel açıklamalar 

Süre 

 

 _ Asgari veya azami bir süre söz konusu değildir. Arzu edildiği şekilde süre 

seçimi yapılabilir (genelde yaşam boyu) 

Yatırım  _ Halka açık satış ya da bir endeksin veya isteğe bağlı varlık yönetim yetkilerinin 

takip edildiği yatırımlar için izin verilen tüm yatırım fonları 

Ek katkı payları  _ Her zaman mümkün 

Biyometrik risk  _ 1% vefat tazminatı 

Açıklamalar 

 

 _ Varlık yöneticisi ve emanet bankasında tercih serbestliği 

_ Portföy transferi yapabilme (ayni transfer) 

_ Müşteri varlığının bir parçası olmayan sigorta faydası 

_ Yaşam boyu varlık planlaması ve veraset planlaması 

_ Dilediğiniz zaman geri alabilecek şekilde, kademe ve paya göre bir veya birden 

fazla faydalanıcının sınırsız seçimi   

_ Gayrikabili rücu faydalanıcı tayini halinde ya da sözleşmenin buna göre 

hazırlanması durumunda (ve sözleşme hukukunun öngördüğü hallerde)varlık 

koruması 

  Vergi muamelesi 

Sigorta vergisi  _ Yok 

Sigorta döneminde 

uygulanan vergiler 
 _ Gelir vergisi yok 

_ Servet vergisi yok 

Hayatta kalma 

(sermaye yaşam sigortası) 

 _ Tahakkuk eden net kazançlar kişisel gelir vergisi oranında vergilendirilir (%15 

ile %40 arası) 
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  Vergi muamelesi 

Hayatta kalma – götürü 

seçeneği (ömür boyu gelir 

sigortası) 

 _ Ömür boyu gelir sigortası sunulmuyor 

Hayatta kalma – emeklilik 

sigorta teminatı (ömür boyu 

gelir sigortası) 

 _ Ömür boyu gelir sigortası sunulmuyor 

İştira  _ Bkz. hayatta kalma (sermaye yaşam sigortası) 

Kısmi iştira  _ Bkz. hayatta kalma (sermaye yaşam sigortası) 

Vefat halinde gelir vergileri  _ Bkz. hayatta kalma (sermaye yaşam sigortası) 

Vefat halinde veraset 

vergileri 

 

 _ Ödenecek veraset vergisi 

_ Vergiden istisna tutarlar önemsizdir 

_ Üçüncü bir tarafa ödeme halinde vergi oranları meblağa ve yakınlık 

derecesine bağlı olarak %1 ila %10 arasında değişir.Bkz. intikal vergisi 

İntikal vergisi  _ İntikaller vergiye tabidir 

_ Vergiden istisna tutarlar önemsizdir 

_ Anne-baba, eşler ve çocuklar için %50 indirimlere tabi olmak üzere, vergi 

oranları meblağa ve yakınlık derecesine bağlı olarak %10 ile %30 arasında 

değişir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorumluluk Reddi _ Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca belgeyi alan kişiye yöneliktir ve elektronik veya diğer bir yöntemle çoğaltılamaz, 

başkalarına aktarılamaz ya da yayımlanamaz. Bu belge sadece sizi bilgilendirme amaçlıdır; öneri, teklif dokümanı ya da ihale çağrısı, kamu ilanı 

veya ürün alım-satımına yönelik bir tavsiye yazısı olarak değerlendirilmez. 

Belge içeriği kendi çalışanlarımız tarafından derlenmiş olup, güvenilir olduğuna kanaat getirdiğimiz bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Ancak yine 

de, yukarıda belirtilen içeriğin doğruluğu, kapsayıcılığı ve zamanlaması hususunda herhangi bir garanti veremeyiz. IAB Ltd.’nin her ne şekilde 

olursa olsun herhangi bir hukuki veya vergi danışmanlık hizmeti sunmadığı ya da teklif etmediği konusunda özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. 

Dolayısıyla, IAB Ltd. gerek dokümanlardan gerekse de sigorta sözleşmesinden doğabilecek bilumum vergi sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

Bu dokümanda yer alan bilgilerin amacını teşkil eden koşul ve esaslar zaman içinde değişebilir. Daha önce yayımlanmış olan bilgiler, yayım 

tarihinden bu yana koşulların hiç değişmediği veya bilgilerin yayım sonrasında hala güncel olduğu düşünülerek yorumlanamaz. Bu belgede verilen 

bilgiler danışmanlıkla ilgili ekonomik, hukuki, mali veya diğer hususlar için karar alma rehberi olarak değerlendirilmez ve sadece bu bilgiler esas 

alınarak karar alınamaz. Bu doküman, belgenin dağıtımına müsaade etmeyen ya da izin alınmasının zorunlu tutulduğu bir adli yargılama 

sürecindeki kişilere yönelik değildir. Dolayısıyla bu dokümanın sahibi olan kişiler uygulanabilecek her türlü kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeli ve 

bu kısıtlamalara uymalıdır. 

Bu belgenin Almanca metni önceliklidir. Bu metin ile Almanca özgün metin arasında yorum farklılıkları olması halinde, Almanca metin geçerli 

kabul edilir. 

 

mailto:info@iab.li

