
Geleceğine artı değer  
katmak isteyenlere  
Emeklilik Plus Plan

MetLife, Inc (NYSE: MET), kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
(“MetLife”) aracılığıyla, bireysel ve kurumsal müşterilerinin değişen 
dünyalarına yön vermelerine yardım etmek üzere sigorta, yıllık gelir 
sigortaları, çalışan yan hakları ve varlık yönetimi alanlarında hizmet 
veren, dünyanın önde gelen finansal hizmet şirketlerinden biridir. 
1868 yılında kurulmuş olan ve 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren 
MetLife; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Latin Amerika, Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’da pazar lideri konumundadır. Daha fazla bilgi 
için www.metlife.com adresini ziyaret ediniz.



Bugünden yapacağınız tasarruflarla 
geleceğinizi güvence altına alın!
Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin 
tamamlayıcısıdır. Bugünden yapacağınız tasarruflar 
uzun dönemli yatırıma yönlendirilerek size emeklilik 
döneminizde ek gelir sağlar. Sistemde en az 10 yıl 
kalarak ve 56 yaşınızı tamamladığınızda emeklilik 
hakkınızı kullanabilirsiniz.

%25 devlet katkısından yararlanın!
Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi için 
devletin bireysel katılımcılara yönelik yaptığı destek 
ödemesidir.

Sistemde kalma sürenizi uzatın, 
daha da fazla kazanın!
Devlet katkısı ve getirileri, sistemde geçirilen süreye 
bağlı olarak hak edilir. Hakediş oranlarını aşağıdaki 
tablodan inceleyebilirsiniz.

Sistemde Geçirilen 
Toplam Süre

Devlet Katkı Payını 
Hakediş Oranı

Sistemden Ayrılma 
Durumunda

0 - 3 yıl arası %0

3 - 6 yıl arası %15

6 - 10 yıl arası %35

10 yıl ve üzeri 
(56 yaşından küçük) %60

Sistemden Emekli 
Olma Durumunda

10 yıl ve üzeri 
(56 yaşından büyük) %100

Birikimlerinizi dilediğiniz gibi  
değerlendirin!
Dahil olduğunuz emeklilik planını yılda 4 kere, katkı 
paylarınızın değerlendirildiği emeklilik fon dağılım 
oranını 6 kere değiştirebilirsiniz.

Emeklilik Plus ile geleceğiniz 
güvende!
Emeklilik Plus Plan ile sisteme girişte giriş aidatı ve 
yönetim gider kesintisi ödemezsiniz. Aylık minimum 
1.000 TL katkı payıyla ya da sisteme girişte minimum 
20.000 TL başlangıç kapitali ödeyerek aylık 100 TL 
katkı payıyla plana dahil olabilirsiniz.

Giriş Aidatı: Sisteme girişte giriş aidatı alınmaz. 
Sistemden çıkış ya da aktarım durumlarındaysa 
aşağıdaki tabloya göre giriş aidatı kesintisi yapılır.

150 yıllık MetLife güvencesiyle 
dilediğiniz bireysel emeklilik planına 
size en yakın DenizBank şubesinden 
sahip olabilirsiniz.

Giriş Aidatı

Girişte Alınmaz

Aktarım ve 
Çıkışlarda

İlk 5 yıl

Brüt asgari ücretin %42,5’i - Toplam kesintiler


