Eğitimde İyi İhtimallerin
Sigortası Hakkında Bilinmesi
Gereken Genel Bilgiler

EĞİTİMDE
İYİ İHTİMALLERİN
SİGORTASI

Teminatlar
Vefat

Yaşam

Kaza sonucu vefat (opsiyonel)

Teminat Tutarı
USD bazında istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
Üstelik teminat USD bazında olduğundan yüksek
enflasyon riskinden de korunmuş olursunuz.

TÜRKİYE’DE BİR İLK!
AvivaSA’dan Çocuğunuzun Eğitimi İçin
Birbirinden Faydalı Avantajlar

Sigorta Süresi
Sigortanızın süresini, 12 yıl ile 20 yıl arasında
olacak şekilde, dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Teminat Seçenekleri ve
Sigorta Hakkında Önemli Bilgiler
Sigorta süresi boyunca ödenmiş olan toplam prim
tutarı risk gerçekleşmezse sigortalıya ödenir.
Sigorta para birimi USD olup teminat ve
prim tutarları USD olarak hesaplanır.
Sigortalıyla sigorta ettiren kişi farklı olabilir.

Vergi Avantajı
Eğitimde iyi İhtimallerin Sigortası için ödediğiniz
primlerin tamamını* vergi matrahınızdan
düşebilirsiniz.
Örnek:
Aylık Brüt Ücret

2.000 TL

Prim Ödemesi

200 TL

Brüt Ücretin %15’i

300 TL

Yukarıdaki örneğe göre, ödenen 200 TL prim,
aylık brüt ücretin %15’ini (300 TL) aşmadığından
gelir vergisi matrahından düşülebilir.
*Yasal limit aylık brüt ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin
yıllık tutarını aşamaz. Beyanname veren mükellefler için beyan
edilen gelirin %15’ini ve yıllık asgari ücret toplamını aşamaz.
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Anne ve babalar,
Eğitimde İyi İhtimallerin
Sigortası ile şimdi çok rahat!
Çocuğunuzun geleceğini ve eğitimini bugünden
güvence altına almak ister misiniz?
Öyleyse her koşulda kesintisiz eğitim sağlayan
“Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ile tanışın...
Dileriz ki her zaman iyi ihtimaller gerçekleşsin ve
çocuğunuzun ihtiyacı olduğu sürece hep yanında
olun. Böylelikle ödediğiniz primleri geri alarak
çocuğunuzun eğitimine ek yatırım ve katkı sağlayın.
Riskin gerçekleşmesi durumunda ise, sigorta
kapsamındaki tazminatınız ile çocuğunuz eğitimine
devam etsin.

Eğitimde İyi İhtimallerin
Sigortası’nın Paket Faydaları

Çocuk Sağlığı Danışmanlığı
Ebeveynler, çocuk sağlığı ile ilgili merak
ettikleri konularda, telefonda doktor
danışmanlık hizmetinden yararlanabilirler.

Pedagog / Psikolog Danışmanlığı
Anlaşmalı Pedagog ve Psikologlarda
tanışma seansı ücretsiz olarak sağlanır.
Seanslara devam edilmek istenmesi
durumunda %30'a varan indirim
avantajından yararlanılabilir.

Eğitim Koçluğu
Telefonda verilen eğitim koçlugu
kapsamında, müşterinin bütçesi dahilinde
çocuğunu gönderebileceği özel okul
alternatifleri konusunda detaylı
bilgilendirme yapılır. Üniversiteye
kadar tüm yaş gruplarını kapsamaktadır.

Kariyer Koçluğu
7-12. sınıf, üniversite sınavına hazırlanan
öğrenciler ve üniversite için kariyer koçluğu
tanışma seansı ücretsiz, diger seanslar
%15 indirimli olarak sunulmaktadır.
Bu hizmet, 5 seanslık paketler üzerinden
verilmektedir. Yüz yüze talep edilmesi
durumunda yalnız İstanbul ilinde
sağlanmaktadır. Telefonla alınacak
Kariyer Koçlugu hizmeti, tek seans olup,
tüm Türkiye kapsam dahilindedir.

İndirimli Sosyal Aktiviteler

Sanat, spor, yaz-kış okulları, atölyeler vb.
%30’a varan indirim sağlanmaktadır.

Müşterilerimiz,
Eğitimde İyi İhtimallerin
Sigortasını Anlatıyor
Okul çağındaki oğlum Onur’un hem
bedensel hem de zihinsel sağlığı için
her zaman danışabileceğim
bir doktoru, psikoloğu ve pedagogu
olması ne kadar güzel bir imkan.

Çocuğumun üniversite masraflarını
düşünüyorum da, iyi ki bu sigortayı
yaptırmışım diyorum. Hiç değilse
bir birikimim olacak.

Çocuğumu gönderebileceğim özel
okul alternatifleri ile ilgili detaylı
bilgilendirme alabilmemi sağlayan
Eğitim Koçluğu hizmeti sayesinde
çok rahatladım.

Yurt Dışı Eğitim

Yaz-kış okullarında %30’a varan indirim
sağlanmaktadır.

İndirimli Etüd Merkezleri,
Dil Kursları, Kırtasiye, Yayınevi,
Yaz-Kış kampları
Anlaşmalı kurumlarda %30’a varan indirim
sağlanmaktadır.
Çocuk Paketi ek faydası ile ilgili
detaylı bilgi ve randevu almak için:

Çocuğumun, bu rekabetçi eğitim
hayatı süresince kişisel gelişimi için
sosyal aktivitelere katılması benim
için çok önemli. Bu sigorta sayesinde
kızımı sanat, spor, yaz ve kış okulları,
atöyle çalışmaları gibi sosyal
aktivitelere gönderebiliyorum.

Başıma bir şey gelirse çocuğumun
eğitimi, eğitimde iyi ihtimaller sigortası
ile kesintisiz devam edebilecek, hayatta
iyi ihtimaller de var.

