
NN Hayat ve Emeklilik 
Turuncu Plus 
Emeklilik Planı



ÖN KAPAK İÇİ



Hayalinizdeki emeklilik 
için BES

Ara ödemeleriniz, şirket hesaplarımıza nakden intikalini 
takip eden en geç ikinci iş gününde tarafınızca belirlenen 
fonlarda yatırıma yönlendirilir.
 

2- Ödemeye ara verebilir miyim?

Katkı paylarınızı vadesinde ve düzenli öderseniz, 
emekliliğinizde hedeflediğiniz birikime daha rahat ve kolay 
ulaşırsınız. 3 ay boyunca katkı payınızı vadesinde 
ödemezseniz ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir ve 
ödemeye ara verilen her tam ay için 2 TL yönetim gider 
kesintisi yapılır. 
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•  BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım 
sistemidir.

•  Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı emeklilikte, 
toplu birikim veya emekli maaşı olarak alabilmenize 
imkan sağlayan bir sistemdir.

•  BES birikimleriniz Takasbank’ta saklanır.

•  Yatırımlarınızın değerini artıracak fon seçenekleri sunar.

•  Profesyonel fon yönetimi ile birikimleriniz değerlenir.

1- Ödemelerimi nasıl yapabilirim?

Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık 
olarak yapabilirsiniz. Ödemeleriniz için otomatik ödeme 
talimatı verebilir, kredi kartı kullanabilirsiniz. Ara ödeme 
veya toplu ödeme yaparak da birikimlerinizi artırabilirsiniz.
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3- Katkı paylarım nasıl 
  değerlendirilir?

Katkı paylarınızın değerlendirileceği emeklilik yatırım 
fonları arasından herhangi bir tercihte bulunmadıysanız, 
ödemeleriniz, standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Fon tercihi yapmayan katılımcılarımız için standart fon 
olarak ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları 
Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nu (Kamu Standart Fonu) 
belirledik.

5- Sistemden çıkmak istediğimde  
  nasıl bir vergi uygulaması olacak?

10 yıldan az süreyle sistemde kaldıktan sonra ayrılan 
katılımcıların birikimlerinin getirisi üzerinden %15;
10 yıl süreyle sistemde kalmış olmakla birlikte emeklilik
hakkı kazanmadan ayrılanların birikim getirisi üzerinden 
%10 gelir vergisi kesintisi yapılır.

Bununla birlikte emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden 
vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle 
ayrılanlara yapılan ödemelere, elde edilen birikim getirisi 
üzerinden %5 gelir vergisi kesintisi uygulanır.  

4- Ne zaman emeklilik hakkı 
  kazanırım? 

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş tarihinden itibaren en az 
on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını 
tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi toplu para 
ya da programlı geri ödeme yoluyla alabilirsiniz.

Birden fazla emeklilik hesabınız varsa, bu hesaplarınızı 
emeklilik hakkı kazandığınızda birleştirebilirsiniz.
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BES’e katılanlara 
devlet katkısı desteği
01.01.2013’ten itibaren, BES’e yatırdığınız her 100 TL katkı payı için 25 TL
devlet katkısı hesabınıza aktarılır.

Devlet katkısı, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından 

bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payının %25’i 

oranında ödeme dönemlerine göre hesaplanır ve emeklilik 

şirketi aracılığıyla katılımcının ilgili hesabına aktarılır.

Sistemde ne 
kadar uzun 

süre, o kadar
fazla kazanç.

Devletin katılımcı adına yatıracağı

yıllık toplam katkı miktarı ilgili

hesaplama dönemindeki yıllık toplam brüt 

asgari ücretin %25’ini aşamaz.  

Sistemde Kalma Süresi          Devlet Katkısı  

3 yıldan az                         
 
3 - 6 yıl arası     
 
6 - 10 yıl arası     
   
10 yıldan fazla 56 yaşından önce   

10 yıldan fazla 56 yaşından sonra  

% 0

% 15

% 35

% 60

%100

Hak Ediş Oranı

Devlet katkısı bireysel emeklilik

sisteminde katılımcıların uzun süre

kalmalarını teşvik eden önemli bir

avantajdır. Bu nedenle

sistemden ayrılmalarda

belirli hak ediş oranları uygulanır.

Devlet katkısı, katılımcının ödediği

katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği

kişisel fon karmasından ayrı olarak

esasları Hazine Müsteşarlığı’nca

belirlenen ve emeklilik şirketince kurulan

Devlet Katkı Fonu’nda yatırıma yönlendirilir.

Detaylı bilgi ve soru - cevaplarla yeni BES sistemi için www.nnhayatemeklilik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu ek ödemeler 01.01.2013’ten itibaren ödenen katkı payları için Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından katılımcı bazında 
hesaplanarak doğrudan katılımcının birikimlerine aktarılır.

Devlet katkısı hesaplama süreci, birden fazla düzenleyici kuruluş tarafından yürütüldüğü için, devlet katkısının hesaplara 
aktarımı, ilgili katkı payı ödeme döneminden sonra 1 aydan uzun zaman alabilir.
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Katkı Payı Toplam Tahsilat Tutarı   YGK 
 
15.000 TL’ye kadar   %2
 
15.000 TL dahil 30.000 TL’ye kadar   %1 
 
30.000 TL ve üstü   %0 
 

Katkı Payı 
Toplam Tahsilat Tutarı

Katkı Payı
Turuncu Plus Emeklilik Planı’nda hesabınıza yapacağınız 
düzenli katkı payı ödemeleri ile güvenli ve kazançlı birikim 
yapabilirsiniz.

Katkı payı ödemeleri için herhangi bir üst limit
bulunmamaktadır.

Giriş Aidatı
Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı teklifin
imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık
brüt asgari ücretin %10’u kadardır.

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay
içinde bir defaya mahsus olmak üzere asgari 10.000 TL 
başlangıç kapitali yatırılması durumunda, giriş
aidatının girişte alınan kısmı çıkışa ertelenir.

Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatının
toplamı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte
geçerli aylık brüt asgari ücretin;

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl
 içinde şirketten ayrılanlar için %75’ini;
b)  Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını
  dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten
 ayrılanlar için %50’sini;
c)  Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını
  dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten
 ayrılanlar için %25’ini

aşmamak kaydıyla katılımcının birikimlerinden indirilir.

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren
onuncu yılını dolduranlardan, ölüm veya maluliyet
nedeniyle veya emeklilik hakkını kullanarak
sistemden ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı
alınmaz. 

Yönetim Gider Kesintisi
Bireysel emeklilik hesabınıza yatırdığınız düzenli katkı
payı ödemeleri üzerinden yapılacak yönetim gider
kesintisi, ödemenin yapıldığı anda hesabınızda bulunan
katkı payı toplam tahsilat tutarına bağlı olarak
aşağıdaki oranlarda yapılacaktır.

Başka bir şirketten aktarımla bu plana dahil olursanız,
aktardığınız sözleşmenizdeki birikim tutarı yönetim
gider kesintisine tabi tutulmaz, ancak toplam tahsilat
tutarına dahil edilerek aktarım sonrası yapılacak
ödemelere uygulanacak olan yönetim gider kesintisi
oranı için belirleyici olur.

Sözleşmenin yürürlük tarihi ile birlikte en geç bir ay
içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL’den
az olmamak koşuluyla başlangıç kapitali ödeyebilir ve
ara ödemeler yapabilirsiniz. Ödenen başlangıç kapitalinin 
toplam katkı payı, tahsilat tutarını değiştirmesi 
durumunda, tabloda son toplam tahsilat tutarına karşılık 
gelen aralıklara göre yönetim gider kesintisi uygulanır.

Katkı paylarından ayrı olarak ara ödemeler yapabilirsiniz. 
Bu tutarlar da katkı payı toplam tahsilat tutarına dahil 
edilir ve son toplam tutar üzerinden, tabloda belirtilen 
aralıklara göre kesinti yapılır.



ARKA KAPAK İÇİ



Herhangi bir bilgiye 
ihtiyaç duyarsanız,
bizi bilgilendirmek 
istediğiniz bir konu 
olursa ya da sadece 
bir merhaba demek 
isterseniz…
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  Olive Plaza Maslak Mah. Ahi Evran Cad. 
  No:11 34398 Sarıyer / İSTANBUL

444 1 666

  info@nnhayatemeklilik.com.tr

www.nnhayatemeklilik.com.tr

Facebook/NNHayatEmeklilik

Twitter/NNTurkiye

  Youtube/NNHayatEmeklilik

Müşteri Hizmetleri


