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13.04.2017

....................................... OKULIKURUM MUDORLUGONE

ilgi: Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigtiniin 09/03/2017 tarihli ve 3175112 saylh yazlSl.
Bireysel Emeklilik Sistemine. kimler girer ve katkl pay! neye gore kesilir,
Otomatik kat!hm uygulamas! kimleri kapslyor, Kamu kurumlan ne zaman sisteme
katIlacakttr. Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili tiim sorulan sorular Mu~ MilliEgitim
Miidiirliigii Web sayfasmm Dokiimanlar sekmesinde yer almakta olup Bireysel Emeklilik Ek
Fayda bilgileri yazlmlz ekinde sunulmu~tur.
Bilgilerinize onemle rica ederim.

Metin iLCi
VaH a.
Milli Egitim Miidiirii

Ek:
1:Bireysel Emeklilik Ek Fayda Bilgileri

DAGITIM;
1:Tiim Merkez ilgili OkullKurum Miidiirliikleri

Bu eVJ;ak giivertli elektronik imza iJe imzala111tll~!tr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 4bge-4609-33cO-aad8-de83 kodu iJe teyit edilebilir.
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EK FAYDA SilGilERi

.................................................... QZEL EK FAYDA UYGULAMALARI

FON i$LETIM GiDERi KESiNTlsi iADESi
Halk Hayat ve Emeklilik A.$. Otomatik Katlhm Plan! kapsammda ..........................................'ne ozel Otomatik
Katillm Planm8 fonlann net varllk degerleri Ozerinden aldlOI fon i§letim gideri kesintisi, "Fon 1~letim Gider Kesintisi
ladesi" yontemiyle a§ag,daki oranlarda uygulanacaktlr.

Faizli/Faizsiz Tum Fon Gruplar. Se~enekleri i~jn iade Sonrasl
Uygulanacak Efektif FiG oran!
~

0,29

Ek fayda, sozle~me yOrOrlOkte kaldlgl surece geyerli olup takvim ay' igerisinde ilgili planlarda, yukanda belirtilen
fonlarda, yukarlda belirtilen oranlarda uygulamf. Her aym ilk il? gOnO geymil~ ay i9in hesap edilen iade tutan,
hesaplama yaplldlktan sonra yedi (7) i§ gOnO igerisinde katlltmcll1m emeklilik hesabmdaki iadenin yapllacagl
gOnkO fon tercihleri oranmda fonlanna aktanllr.
Son ek fayda hesap doneminden son ek fayda intikal donemine kadar gegen sOrede aktanm, sistemden C(lkl§,
vetat, maluliyet veya emekli alma amac,yla sDzle$mede ton satr§ emri verilmi$ oimasl durumunda ek fayda
uygulanmayacaktlr.

•

•

•
•
•

VIP Hizmet Paketi Ekstra
o Dit'l Check Up
o GOz Check Up
o Psikolojik Danl§manllk
o Mali Hukuki Dam§manllk
o
Konut - l~yeri Onanm Dekorasyon Organizasyon Destek Hizmeti
VIP Hizmet Paketj

o

Hobi KulOpleri,

o
o
o

Sa~hk Network Indirimi

Tlbbi Bilgi Ve Danu~ma
Yol Yardlm Hizmetleri, (AraCf Bilgi Hattl, Cekme, Kurtarma)

Ozel Digiturk Avantajl
Ferdi Kaza Sigortasl Ek Faydasl
Halk Sigorta Ozel indirirn

Ek Fayda He ilgili tom aynntlh bilgilere www.halkemeklilik.com.trinternet sitemizden ula~abilirsiniz.

BE AraClsl Adl, Soyadr

~~-i
BE-24-Z-010117-1

i~veren Kopyasl

"
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VIP HizMET PAKETi EXTRA

1

Bu ek fayda ....................................................
katlllmcilara verilecektir.

Otomatik Katlhm Emeklilik Planl' kapsammda sisteme dahil

/lgili ek fayda Emeklilik sozle~mesini etkilemeyen ve maliyeti Halk Emeklilik tarafmdan kar~llanacak olan bir ek
faydadlr.
Bu ek fayda kapsammda sunulan hizrnetlerden katlhrncllar, cayrna sOreterinin dolmaslndan sonra 1 sene boyunca
sistemden aynhp aynlmamalanna bakllmakslzrn yararlanabileceklerdir.
Bu ek fayda ile yol yardlm hizmetleri, hobi kulQplerf ile saQhk asistans hizmetleriolarak kapsamlan a§a~lda belirtilen
lie ana hizmet verilmektedir.

1.1 Di$ Check Up
Dj~ sa~hQlnrn sorekliliOinin saglanabilmesi igin tavsiye edilen Yllda 1 defa di~ doktoruna gidilmesi ve di~ saghglntn
kontrolettirilmesidir. Di§ SaOIl~1 Paketi ile KatlhmCl, Yllda 1 defaya mahsus ve tek seans Ocretsiz olmak Olere
a~gldaki hizmetlerden faydalanabilir;
.Di~

hekimi Muayenesi

'Di~

Rontgen Filmi (periapikal)

-Detertraj (Di§ Ta§1 Temizligi - Alt ve Ost gene)

1.2 Goz Check Up
Hizmet a91 iginde yer alan anla~mah kurumlarda, YJlda 1 defaya mahsus goz taramasl Ocretsiz diQer tom tetkik ve
ameliyatlarda %30'a varan indifim uygulanmaktadlr.
Refraksiyon (klf/lma) kusurlanm tespit etmek i~in otoref raktometre ite 0I90mle ahnmaktadJr. Miyop. Astigmat ve
Hipermetrop tespit edilir. Glokom (GOz tansiyonu) pnomatik Tonometre ile goz i9i baslncl OIl;OmO ile tespit edilir

1.3 Psikolojik Dam~manhk
Psikolojik Danl~manhk Tasarruf Pia", ita TOrkiye 9apmda Ost Dozeydeki Psikolog ve Psikiyatrlardan bu hizmeti
Oeretsiz ve indirimli uygulamalar $eklinde alabilirsiniz.
Psikolojik Tasarruf Plan! OrOn igerik ve uygulamasl;

•

Ilk seans aeretsiz;

•

Diger seanslarda seans ba§lna %30'a varan indirim

,,,=<

1.4 Mali Hukuki Dam~manhk
....................................................
veriyoruz.

yah,anlanna 365 gOn 24 saat telefonla mali ve hukuki

dam~manltk

hizmeti
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EK fAYDA StLGilERi
Konut • i~yeri Onanm Dekorasyon Organizasyon Destek Hizmeti

2.5

$irket ve Bireyler taraflndan yonlendirilecek ve kontro\ edilecek, $irketler ve profesyonellerin olu$turacagl bir
hizmet a~I, m(j~terinin talepleri sonucu do~acak tamirat i§lemlerini, bitirilene ve mo§teri memnuniyeti saQlanena
kadar verine getirecektir.

•

Slhhi Tesisat / Ketonfer Tesisat isleri (Dogalgaz Tesisatl hari~)
Su, slhhi ve kalorifer tesisatmm (doQalgaz tesisatt harig,) tamiri ic;:in hasar alanlOlO klflml, atlml ve tamirini
kapsar.

..

Favans / KaJebodur
Fayans, kalebodur, karo ve yini gibi Islak zeminlerin kmml, atlml ve kapatJlma i!}lerini kapsar.

•

Elektrik
Elektrik, telefon, bilgissyar hatlangibi i§leri kapsar.

..

CeUkjAhsap/Aliimiinvum/PVC kapl~pencere·dograma tamir isleri
Hasar goren gelik, ah$ap, alOminyum ve pvc kapl, pencere, kepenk, korkuluk vb i§lerin< tamirini ve gerekiyorsa
degi§im i§lerini kapsar.

•

Boya
Her tOrlO boya ve izelasyen i!lIerini kapsar.

•

Cam
Kmlan her WrlO camln deQi§tirilmesi i§lerini kapsar.

•

Swa / Duval' isleli
SIva, beton, !18P ve tugla-biriket torO duvar tamir i§lerini kapsar.

•

Al~lpan / Kartonplyer Isleri
AI~lpan

I kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi i§lerini kapsar.

•

Yer Do~eme Ah~ap Isleri (Parke, Hahfleks. Mineflo, Lambiri Ah~ap Kaplama vb.)
Her torlO parke, hallfleks, minefto, mu§amba gibi yer kaplama malzemeJerinde ortaya 9lkacak hasann tamiri ve
degi§imini kapsar. Hall vb. e§yalar kapsam dt§Idlr. Yer-Duvar lamblri ah§ap kaplama, pencere ve kapi gibi
ah§ap i§lerinin tamir; ve yenilenmesinil<apsar. Her tOrlO delap, ah§ap e§ya vb. parc;:alsnn tamiri veya yeniden
yapllmasl kapsam dl§ldlr.

•

PVC / Demir I Aliiminyum Dograma isJeri
KapI, pencere, panjur, dOkkan kepenkleri gibi klslmJann tamir; ve yenilenmesini kapsar.

•

Tavan Kaplama I Asma Tavan isleri (Tasyiinii vb.)
Tavan veya a5ma tavan kaplama malzemelerinde ortaya ~Ikacak tamir ve degi!}tirmei§lerini kapsar.
!;:atl / Dere tamir Islen
..
Her tOrlll yatJda orteya ylkabilecek hasarlann taminni vaya direne illini yapan dere veoluk tamiri ve baklmlnl
kapsar.

•
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EK FAYDA BilGilERi

2 VIP HizMET PAKETi
Bu ek fayda .......... ............ ... ......... ...... .... ........
katllrmcilara verilecektir.

Otomatik Kahllm Emeklilik Planl kapsammda sisteme dahil

IIgili ek fayda Emeklilik sQzleemesini etkilemeyen ve maliyetl Halk EmekliJik taraftndan karellanacak olan bir ek
faydadlr.
Bu ek fayda kapsamtnda sunulan hizmetlerden katlhmcllar, cayma'sorelerinin dolmasmdan sonra 1 sene boyunca
sistemden aynlJp aynlmamalanna bakllmakslzm yararlanabileceklerdir.
Bu ek fayda ile yol yardlm hizmetleri, hobi kuJOpleri He saghk asistans hizmetleri olarak kapsamlan·· a§aglda belirtilen
Og ana hizmet verilmektedir.

2.1 Yol Yardlm Hizmetleri
2.1.1

Ara~

Bilgi Hatt!

7/24 tOm TOrkiye'de, yarel cekici-vinC firmalarr, tamirhaneler va arat; markalartnln servis istasyonlan hakkmda
bilgi ve telefon numarasl verHir, Istenir ise, kapsam dl~1 ve limit Ostu badeller igin (kar§llrkh fiyat onay' ahndlktan
sonra) anla§malr fiyatlanndan, ilgili firmalar ile ileti~im kurularak Katlhmcl'mn ilgili hizmetlerden faydalanmasl
sa~laOir.

2.1.2

~ekme

Aracm hareketsiz kalmastna yol a9an kaza durumlannda; arag, en yak," yetkili veya
deta 250 TL limit dahilinde gekilir.

2.1.3

an!a~mall

servise Yllda 1

Kurtarma

Aracm 9ah~lrken, devrilme veya ~arampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalmasl durumunda; mOmkOn
olabifen durumlarda, aracln kurtanimasl ve sonraslnda yoluna devamedebilmesi icin uygun bir yere konulmasl
amaclyla gerekli kurtarma organizasyonu yurt ieinde Yllda 1 defa 500 TL limit dahilinde§aglanlr.

2.2 Saghk Asistans Hizmetleri
2.2.1

Tlbbi Bilgi ve Dam$lna

Katlllmcl' nln karillalittQI acil olan veya olmayan her fOrlO sa~hk problemi ile ilgili olarak bilgi verilir. Doktor, uzman
doktor, di~ hekimi, hastane, te,his merkezleri, eczane ve nabatC;i eczane isimleri, adresleri ve telefon numaralan
bildirilir. Kar~lla91lan saQllk problemi konusunda aJmmasl gereken Onlemlerle ilgiJi tavsiyede bUlunulur ancElk tam
konmaz, ila y Onerilmez.
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EK FAYDA BiLGitERi
2.2.2

Saghk Network tndirimi

$irketin farkh ~ehirlerinde hizmet veren yoksaYlda Anla~malr Sag"k Kurulu!iu bulunmaktadlr. Katlhmel, Anla~mah
Sa~hk KurulUl}Ian ile ozel hastanelerden eczanelere, optiklerden tam merkezlerine kadar farkh kurumlardan
%40'a varan ozel indirim avantajlan ile hizmet alabilmektedir.
Katlhmcmrn, Anla~mah SaQhk Kurumlan'ndan faydalanabilmesi icin ilgiJi saghk organizasyonun 444 44 00'1
arayarak yapilmasl gerekmektedir.
Saghk Network Indirimi kapsammda Anla~mall Saghk Kurumlan arasmda;
•
•
•
•
•
•

Ozel Hastane/er ve poliklinikler
TIp ve Tant Merkezleri
Doktor Muayenehaneleri,
Eczane ve Laboratuvarlar
Optikler,
Fizik tedavi merkezleri bulunmaktadlr.

Saghk Network Indirimi kapsammda Anla~mah Saghk Kurumlan'nda Katlhmcl'nm faydalanabilecegi "indirimli
hizmetler" arasmda;
•
•
•
•
•
•

Yatl$1I T edaviler
Muayene KonsOitasyonlar
Laboratuvar ve Radyolojik Hizmetler
Modern GorOntOleme Yontemleri (Manyetik Rezonans, Bilgisayar" Tomografi v.b.)
Eczane Iliac; I Dermokozmetik J Optik
Fizik fedavi Hizmetleri yer aimaktadlr

2.3 Hobi Kuliipleri
Hobi KulOpieri, TOrkiye'de 40'1 a,km §ehirde, konusunda uzman biryok anla*mah kurumda gegerlidir. Egitimden,
sosyal aktivitelere, sanattan spora biryok alanda, her zevke ve ilgi alamna hitap eden Hobi KulOpleri, Katll/mel' ya
ozel avantajlar saglamaktadlr.
Katil/mci bu hizmetlerden yararlanmak istediginde www.halkemeklilik.com.trlinki uzerinden ilgili hizmete ait detaylan
ogrenebilir.
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3 OZEL DIGITURKAVANTAJI
,::,~,

I~bu ek fayda, Halk Emeklilik i1ei:;;veren kurum arasmda yapllan Otomat;k Katlhm Sistemi (OKS) protokolu
gergeves;nde Bireysel Emeklilik Otomatik Katthm Sistemi'ne dahil olan kurumlann <;ah~nlan i<;indir.

•

•
•
•
•

4

..... ................... ............... ........ ..... galilpanlan, Digiturk ek faydaslm, OKS sozle~melerine ilk katkl payt tahsilatl
intikal ettigi tarihten itibaren, OKS sOzle~meleri yOrOrlOkte oldugu sUrece aktive etme hakklna sahip
olaeaklardlr.
Aktive edilen ek fayda, OKS SOzle~mesinden cayma ya da aynlma durumlannda da g~erliligini koruyacaktlr.
YOrOrlakte OKS sozle§mesi bulunmayan Kurui'll <;alJ§am, bu ek faydadan yararlanamaz.
Ilgili ek fayda, aktive edilen kampanyaya gOre 12 ya da 24 ay sOresince orup, kampanya taahhOdu bitiminde
DigitDrk tarafmdan fiyat gOncellemesi yapllabilir.
Ek fayda'nm nasil aktive edileeegi, www.halkemeklilik.com.trinternet sayfasl azerinden duyurulacaktlr.

FERDi KAZASiGORTASI EKFAYDASI

Halk Hayat ve Emeklilik A.~. Otomati\< Katthm Plan. kapsammda .................................................... Ozel Otomatik
Kat/11m Grubuna dahil olan katlltmcllar iein maliyeti Halk Emeklilik tarafmdan kar~llanacak alan 5.000 TL teminatll 1
YII siireli Grup Ferdi Kaza Sigortasl ek fayda olarak verilecektir. Grup Ferdi Kaza Sigortasl kapsammdakaza
sonucu vefat ile kaza sonucu maluliyet teminatlan verilecektlr.
Katllimclnln otomatik katillm sOzle~mesinden oaymasi. aynimasl durumlannda cayma ve aynlma talep tarihlerinden
itibaren ek fayda sonlanaeak ve ferdi kaza sigortasl iptal editecektir.

119i1i police katlilmelya gOnderilmeyecek, katlllmCI i19i1i poligeyi internet §ubesinden kendisi temin edecektir

5

HALK SiGORTA OZEL iNDiRiMt

Halk Hayat ve Emeklilik A.~. Otomatik Katillm Planl kapsammda bu protokolde yer alan katlllmCllar ivin Halk Sigorta
taraftndan be\irli OrLinler igin indirim yapilacaktlr. Bu indirim sadece Halkbankasl ~ubelerjnden yapllacak ili'emler igin
ge<;erlidir.
Indirim yapllacak OrLinler ve aranlan; Trafik Sigortasi. Kas\<o ve TamamlaYlcl Saghk Sigortasl Orunlerinde %10, Konut
Sigortalarmda da %20 indirim olarak uygulanacaktlr.
Kullan/lacak olan indirim orant, katlhmctnm otomatik katillm sozlel?mesindeki oayrna sOrelerinin dolmasmdansonra 1
sene boyunca gecerii olacakttr.
Katlllmcmm otomatik katillm sozle§mesinden aynlmasl durumunda aynlma talep tarihinden itibaren ek fayda
sonlanacak ve indirim uygulanmayacaktlr.
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