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Hakkımızda
Hayata geçirdiği ilkler ve yenilikçi çözümleri ile sektöre öncülük eden Near East
Topluluğu’nun bir parçası olduğumuz,
KKTC vatandaşlarının tasarruf yapmalarını ve çeşitli risklere karşı kendilerini
korumalarını sağlayacak sistem ve ürünler geliştirmek amacıyla yola çıkmış;
Hayat ve Sağlık Sigorta sektöründeki yenilikleri takip ederek ve sektörün
gelişimine katkıda bulunmayı misyon edinen bir şirket olarak; sektörün lideri,
müşterilerimizin ilk tercihi olmayı hedeﬂiyoruz.
Biz, Near East Hayat olarak, müşteri memnuniyet ve sadakatini sağlayacak
ürünlerin yanında; kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet sunacağız.
Güvenilir, Şeﬀaf, Hesap Verebilir, Yenilikçi, Çözüm Odaklı, İnsana ve Doğaya
Saygı değerlerimizle yanınızdayız…
Near East Hayat olarak, bugün ve yarın sizinleyiz…

Birikimli Hayat Sigortası Nedir?
Birikimli Hayat sigortaları, sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli
sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra
toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan
sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Birikimli Hayat sigortaları iki
temel güvence sağlamaktadır.
•

Sigorta süresince prim ödeyen sigortalının, sigorta süresi dolmadan ölümü
halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı
eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kişilere toplu
para ödenmektedir. (Vefat Teminatı + Birikim)

Yaşam kaybı riski dışında teminat altına alınmışsa poliçe süresi içinde hastalık
veya kaza sonucu oluşacak maluliyet nedeniyle uğranacak kayıplar poliçede
belirlenen limitler dahilinde sigortalıya ödenmektedir.
•

Poliçe süresi içinde teminat altına herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en
az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir
ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılabilmektedir.

Teminatlar
Birikim Teminatının yanında ana teminat olan vefat
teminatı mutlaka vardır. Ek teminatlar ise seçimliktir.
Ana Teminat
Vefat Teminatı
Ek Teminatlar
Kaza Sonucu Vefat
Kaza Sonucu Tam Maluliyet
Hastalık Sonucu Maluliyet
Kaza Sonucu Gündelik Tazminat
Kaza Sonucu Tedavi Masraﬂarı

Birikimli Hayat Sigortasını Kimler Satın Alabilir?
Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir.
Birikimli Hayat Sigorta en az 10 yıl, en fazla 30 yıllık üretilebilir. Sigorta her
halükarda 75 yaşında sona erer.
İlişkili Genel Şartlar
Birikimli Hayat Sigortaları Hayat Sigortası Genel Şartları ile kaza teminatlarıyla
alakalı olarak Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına bağlıdır.
Prim Ödeme Seçenekleri
TL, EUR, GBP ve USD olmak üzere 4 para cinsinde; Aylık, 3 ayda bir, 6 ayda bir,
Yıllık ve Tek prim (sadece sigorta başlangıcında toplu olarak prim ödemeyi taahhüt
eden police) seçenekleri ile ödeme yapılabilir.

Ödemeler Kredi Kartı, Otomatik Ödeme Talimatı ve Hesaba Havale şeklinde
yapılabilmektedir.
Yıllık TÜFE artışı oranında prim artışı yapılması birikim tutarının beklenen hedefe
ulaşabilmesi için şirketimiz tarafından tavsiye edilmektedir.
Prim Hesaplama Kriterleri
Primler aşağıdaki kriterlere göre hesaplanmaktadır.
• Yaş (Gerçek Yaş)
• Sigorta Süresi
• Teminat Tutarı
• Cinsiyet
İştira, İkraz ve Tenzil
İştira Değeri (Satın Alma Değeri)
En az 3 yıllık primi ödenen sigortada sigorta şirketi poliçenin geri iadesi kaydıyla
sigortayı satın almaya mecburdur. İştira, yapıldığı tarih itibariyle matematik
karşılık tutarıdır.
İkraz (Borç Verme)
En az 3 yıllık primi ödenen sigortada iştira tutarının (satın alma değeri) %95’ine
kadar verilebilir. İkraz faiz oranı piyasaya göre belirlenir.

Tenzil (Prim Ödemesinden Muaf Sigorta)
(Risk Teminat Tutarları sıfırlanır, Birikim tutarı kar payı kazanmaya devam eder)
Sigortalı, police başlangıcında belirlediği periyotlarda ödemelerini gününde
yapmakla yükümlüdür. En az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayar
veya taahhüdüne uymaz ve de sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz
ise, sigortası prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur.
Fon Yönetimi
Kâr payı hesabına ilişkin fon yönetimi şirket tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sigortalıların birikim tutarları para birimi bazında ve günlük olarak yatırıma
yönlendirilir. Bu sistem ile sigortalı fon büyüklüğü yine günlük olarak takip
edilebilmektedir.

Niçin Birikimli Hayat Sigortası Satın Almalıyım?
Bütçenizden ayırdığınız küçük tasarruﬂarınıza yüksek getiri elde etmenin yolu
Birikimli Hayat Sigortası almaktır. Vadeli olarak yatırıma yönlendirilmesi
mümkün olmayan küçük meblağlar şirketimiz fonları ile birlikte yatırıma
yönlendirildiğinde doğal olarak daha yüksek getiri elde edilecektir. Bu getiriyi
elde eden birikiminiz, yasal olarak Para Kambiyo nezdinde bloke edildiği için,
Devlet Güvencesi altında bulunmaktadır.
Birikim Hesaplama Örnekleri
Aşağıdaki tablo, yıllık prim artışı %15 ve tahmini getiri yıllık % 15 varsayımı ile
hazırlanmıştır.
Getiri oranı piyasa şartlarına göre artış ya da azalış gösterebilir, buna bağlı olarak
Birikim Tutarları değişecektir.

Yaş

10 Yıl
Aylık
200 TL

15 Yıl
Aylık
200 TL

20 Yıl
Aylık
200 TL

30

83.732

248.922

416.577

40

82.457

243.434

402.523

50

78.519

227.604

362.582

Birikimli Hayat Sigortasını Near East Bank şubelerinden,
Albank şubelerinden veya şirket merkezimizden alabilirsiniz.

