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Prim İadeli
Hayat Sigortası

Yarını Değiştirir

Aegon “Yarını Değiştirir”
“Güven, saygı, kalite ve şe�aflık’’ ilkeleriyle yürüyen 
Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren 
şirketleri ve 23 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, 
emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider 
konumda bulunan şirketlerden biridir.
                          
Hollanda merkezli Aegon, milyonlarca müşterisinin 
finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için 
en uygun çözümleri sunar ve müşterilerinin geleceklerini 
güvence altına almalarına yardımcı olur. Hisseleri; 
Amsterdam, New York ve Tokyo borsalarında işlem 
gören Aegon, 20’den fazla pazarda başarıyla yönettiği 
yatırımlarıyla “Yarını Değiştirir’’.

Sizin olanı 
size geri veriyoruz...
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Sevdiklerinizi güvence altına alabileceğiniz ve aynı 
zamanda süre sonunda hayatta olmanız durumunda 
ödediğiniz primlerin tamamını geri alabileceğiniz bir hayat 
sigortası sunuyoruz: 
Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası ile 12 yılda 12’den vurun!

Prim İadesi Teminatı ile Aegon, sizlere eşi bulunmaz bir fırsat 
sunuyor. Geleceğinizi güvenceye almak için seçtiğiniz sigorta 
süresi sonunda ödemiş olduğunuz primlerin tamamı size iade 
ediliyor.
 
Prim İadeli Hayat Sigortası’nı minimum 12 yıldan başlayarak,  
tercihinize göre 15, 18, 24 veya 30 yıl olarak seçebilir; prim 
ödemelerinizi aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Siz ne kadar tedbirli ve sağduyulu olursanız olun hayatın ne 
getireceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Bu süre içinde vefat etmeniz 
durumunda sevdiklerinize kalacak olan teminatı sağlayabilirsiniz. 

Prim İadeli Hayat Sigortası'na kimler sahip olabilir?

18-63 yaş arasındaki, medeni haklarını kullanma ehliyeti olan 
tüm bireyler bu sigortadan yararlanabilir.

Vergi Avantajı 

Gelir Vergisi mükellefiyseniz, ödediğiniz primleri Gelir Vergisi 
Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi 
matrahınızdan indirebilme hakkına sahipsiniz. Ödediğiniz 
primlerin tamamını, brüt gelirinizin %15'ini ve brüt asgari 
ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan 
düşebilir ve bu şekilde vergi diliminize göre değişen oranlarda 
vergi avantajı elde edersiniz.

Prim İadeli Hayat Sigortası ile sizin olanı 
size geri veriyoruz...

Aegon Prim İadeli Hayat Sigortası

Bildiklerinizin
ötesinde bir 
hayat sigortası…


