
Büyüyen Çocuk 
Sigortası ile 
çocuğunuzun 
geleceği bugünden 
güvence altında...



Her anne-baba 
çocuğu için en 
iyisini ister.

Doğduğu andan itibaren üzerine titrer, daha emeklemeye başlamadan okuyacağı okulu, 
yapacağı işi hayal eder.



1Peki Kimler 
Sigortalanabilir?

0 – 17 yaş aralığındaki tüm çocuklar Büyüyen Çocuk Sigortası’na  dahil edilebilir.



Ödediğiniz 
primler nasıl 
değer kazanır?

• Ödediğiniz primler devlet denetimi ve güvencesi altında Allianz tarafından yatırıma 
dönüştürülüyor.

• Teminatlarınızın sigorta süresinin sonunda alım gücünü yitirmemesi için, ödediğiniz primler 
her yıl otomatik olarak poliçe yıldönümlerinde, belirli oranlarda artırılıyor.



•

• 0-17 yaş arasında çocuklarınız için güvence; 18 - 25 yaşları arasında birikim sağlar, 
• Ödediğiniz primler, seçtiğiniz süre içinde değerlendirilip her yıl elde edilen kâr paylarıyla büyür, 
• Sigorta süresinin sonunda bu birikim çocuğunuza toplu olarak ödenir veya 5 /10 yıllık maaş 

bağlanır.
• Sigorta ettirenin vefatı halinde de, sigortalı çocuğa süre sonuna kadar her yıl artan destek aylığı 

maaşı bağlanır. Süre sonunda çocuk, tüm primleri ödenmiş şekilde toplu para veya isterse 5 ya da 
10 yıl süreyle her yıl artan maaş almaya hak kazanır. 

Büyüyen 
Çocuk 
Sigortası size 
neler sağlar?



1. Yıl 5. Yıl 10. Yıl 15. Yıl 20. Yıl
100 781 792 836 917 1.040
150 1.171 1.189 1.254 1.375 1.560
200 1.562 1.585 1.672 1.833 2.079

Sigorta süresi içinde riskin meydana gelmesi halinde geçerli olabilecek maaş değeri (TL)Ayda bir ödenecek prim 
miktarı (TL)

Belirtilen değerler bugünün alım gücünü ifade etmektedir. Sigorta ettirenin yaşı 30, cinsiyeti erkek, 
sigortalının yaşı 5, cinsiyeti kız ve sigorta süresi 20 yıl olarak alınmıştır. Yıllık kar payı oranının 
reel olarak %6 olacağı ve primlerin süre boyunca bugünün alım gücüyle sabit kalacağı
varsayılmıştır.

Beklenmedik bir durumda sigortalı çocuğa bağlanacak destek maaşı ne 
kadar olacaktır?

* Poliçenin durdurulmaması durumunda geçerlidir.

Destek Maaşı



Ayda bir ödenecek 
prim tutarı(TL)

Sürenin sonunda 
çocuğa ödenecek 

toplu ödeme tutarı(TL)

Sürenin sonunda 
çocuğa bağlanacak 5 

yıl süreli aylık 
maaş(TL)

Sürenin sonunda 
çocuğa bağlanacak 

10 yıl süreli aylık 
maaş(TL)

100 32.100 560 301
150 48.150 839 452
200 64.200 1.119 603

Belirtilen değerler bugünün alım gücünü ifade etmektedir. Sigorta ettirenin yaşı 30, cinsiyeti erkek, 
sigortalının yaşı 5, cinsiyeti kız ve sigorta süresi 20 yıl olarak alınmıştır. Yıllık kar payı oranının 
reel olarak %6 olacağı ve primlerin süre boyunca bugünün alım gücüyle sabit kalacağı
varsayılmıştır.

Sigorta Süresi Sonrası Birikim Durumunuz?

Vade Gelimi



•

Üstelik vergi 
avantajınız da 
var  !!!

• Ücretli çalışanlar, ödeme dekontlarını çalıştıkları şirketin ilgili departmanına iletip bordrosuna 
yansıtarak, 

• Beyana tâbi vergi mükellefi olanlar ise ödemelerini vergi matrahından indirerek vergi 
avantajından  faydalanabilirler. 

• Böylece, yıllık asgari ücret ile sınırlı kalmak kaydıyla, aylık kazancın %5’ine kadar avantajlı 
olabilirsiniz.



•

KAMPANYA !!

Çocuğunuzun geleceğine bizim de katkımız olsun istedik, taksidinizin 250 TL’sini 
biz üstlendik....
Çocuğunuzu 1 – 30 Haziran tarihleri arasında Büyüyen Çocuk Sigortası’na dahil ettiğinizde, ilk 
taksidin yatırılmasını takiben, 2.taksidin 250 TL’ye kadar olan tutarı Allianz tarafından 
karşılanacaktır. Kampanya aylık ödeme seçeneğinde geçerlidir.



Kısacası,
Büyüyen Çocuk 
Sigortası bir 
anne-babanın 
çocuğuna verebileceği 
en büyük armağan...


