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Sorular 

 
Bir hesap bilgisi elime ulaştı: 

o Hesap bilgisi nedir? 
o Hesap bilgisini muhafaza etmek zorunda mıyım? Bununla bir şey yapmam gerekiyor 

mu? 
o Geçen yıl hesap bilgisi almadım, neden? 

 
Burada belirtilen miktarı çekebilir miyim? 
 
Parayı ne zaman çekebilirim? 
 
Bu parayı kim yatırdı? 
 
Ödeme istemediğim takdirde hak talep sürelerim ne olacak ve para nasıl değerlendirilecek? 

o Faiz oranları nelerdir? 
o Vefat etmem halinde ne olacak? 

 
İleride internet üzerinden hesap durumuma bakabilir miyim? 
 
Çocuk bakımı süresince veya askerlik sürelerinde ne oluyor? 
 
Yatırılan sermaye azalabilir mi? 
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Sorular ve cevaplar  
 
 
Bir hesap bilgisi elime ulaştı: 
 
 Hesap bilgisi nedir? 
 
Hesap bilgisi size aşağıdaki konularda bilgi verir: 

• yılın başlangıcındaki hesap durumu, 
• bu takvim yılında bildirilen primler, 
• takvim yılında oluşan giderler, 
• takvim yılında elde edilen yatırım kârı ve 
• yılın sonundaki hesap durumu. 

 
Lütfen belirtilen sermayenin hesap bilgisinin oluşturulduğu tarihte mevcut olan Avusturya 
Sosyal Güvenlik Kurumları Federasyonu’nun prim esasları bildirimine dayandığına dikkat 
edin. Prim esaslarında yapılacak değişiklikler belirtilen sermaye miktarının artmasına veya 
azalmasına ve istisnai durumlarda ödenmiş sermayenin geri alınmasına yol açabilir. 
 
Çalışanlar İhtiyat Sandığında takvim yılında prim bildiren işverenler de belirtilmiştir. 
 
Ayrıca hesap bilgisi kapanan yıldaki yatırımların detayları hakkında da bilgi verir. 
 
 Hesap bilgisini muhafaza etmek zorunda mıyım? Bununla bir şey yapmam gerekiyor 
mu? 
 
Bu bilgileri muhafaza edip etmemeniz size kalmıştır. İhtiyaç olması durumunda geçmiş yıllara 
ait hesap bilgilerini bizden temin edebilirsiniz. 
 
 Geçen yıl hesap bilgisi almadım, neden? 
 
Hesap durumunuzda bir önceki yıla göre 30 Euro üzerinde bir değişiklik olmaması halinde  
(örn. işyerinizi değiştirdiğinizde ve yeni işyerinin bu primleri bir başka İşletme İhtiyat 
Sandığı'na ödemesi durumunda) size 3 yılda bir hesap bilgisi gönderilecektir. 
 
Online servis sitemizi kullanın, burada hesap durumunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
 
Online servis sitesi başvuru formu için buraya tıklayın 
 
 
Burada belirtilen miktarı çekebilir miyim? 
 
Hesap bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır ve buradaki bakiyenin hemen ödeneceğine 
işaret etmez. 
 
Ancak belirli şartların yerine getirilmiş olması halinde bir ödeme yapılması mümkün 
olmaktadır. 
 
Aşağıdaki durumlarda ödeme hakkınız bulunmamaktadır: 

Çalışanlar ihtiyat sandığında, 
• süren bir iş ilişkiniz bulunuyorsa veya 
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• iş ilişkinizin sona erdiği anda en son yapılan ödemeden bu yana toplam 36 prim ayını 
doldurmadıysanız veya 

• iş ilişkinizi kendiniz sonlandırdığınızda; 
müteşebbisler ihtiyat sandığında, 
• 36'dan daha az prim ayı mevcut ise veya 
• işletmenin kapanması veya dondurulması veya faaliyetin sonlandırılması üzerinden 

henüz 2 yıl geçmemişse. 
 
 
Parayı ne zaman çekebilirim? 
 
Herhangi bir ödeme hakkınız oluştuğunda tarafımızdan özel bir yazı alırsınız. Bu yazı ile 
birlikte birikmiş sermayenizle ne yapmak istediğinize karar vermeniz talep edilir. 
 
Çalışanlar ihtiyat sandığında birikmiş sermayenin ödenmesi hakkı aşağıdaki durumlarda 
oluşur; 

• En az 3 yıl (= 36 prim ayı) çalışmış iseniz 
ve 

• iş ilişkiniz işvereniniz tarafından sonlandırılmışsa veya “karşılıklı anlaşma” ile sona 
erdirilmişse. 

 
Müteşebbisler ihtiyat sandığında birikmiş sermayenin ödenmesi hakkı aşağıdaki durumlarda 
oluşur; 

• en az 36 prim ayı mevcutsa 
ve 

• işletmenin kapanması veya dondurulması veya faaliyetin sonlandırılması üzerinden 
en az 2 yıl geçmişse. 

 
Herhangi bir işletme ihtiyat sandığına 5 yıl boyunca adınıza bir ödeme yapılmadığı takdirde 
her iki durumda da bakiyeniz hakkında tasarrufta bulunma hakkına sahip olursunuz. Emekli 
olma halinde anında ödeme hakkı oluşur. 
 
 
Bu parayı kim yatırdı? 
 
İşletme ihtiyat sandığına primler, ikinci çalışma ayından itibaren (deneme ayı primden 
muaftır) işverenleriniz (çalışanlar ihtiyat sandığında) tarafından veya sizin tarafınızdan 
(müteşebbisler ihtiyat sandığında) ödenir. 
 
 
Ödeme istemediğim takdirde hak talep sürelerim ne olacak ve para nasıl değerlendirilecek? 
 
Hak talep süreleri mevcut olduğu sürece, sermaye yatırımlar üzerinden değerlendirilecektir. 
 
Allianz Vorsorgekasse AG tarafından yapılan yatırımlar defansiftir, pay senedi oranı %0 ila 
%10 arasındadır. 
 
Yatırımlar hakkında daha fazla bilgiye online servis sitemizden (kayıt olmak gerekmektedir) 
veya hesap bilgisinin arka sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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 Faiz oranları nelerdir? 
 
İşletme ihtiyat sandıklarının faizlendirme oranları değişkendir ve elde edilen yatırım 
sonuçlarına bağlıdır. 
 
Allianz Vorsorgekasse AG bünyesindeki ortalama yatırım kârı, 2003 yılındaki yatırım 
başlangıcından bu yana yıllık net %2,6'tür. (Dönem 1.1.2003 – 31.12.2013). 
 
gelecekteki faiz oranlarının ne olacağını şimdiden bildirmek mümkün olmamaktadır. 
 
 Vefat etmem halinde ne olacak? 
 
Vefat durumunda eş veya tescil edilmiş hayat arkadaşı ve bakmakla yükümlü olunan 
çocuklar (aile yardımı alınan çocuklar) hak sahibi olur. Bunlar hak talep süresi hak sahibinin 
vefatından 3 ay sonra birikmiş sermayenin ödenmesi için doğrudan işletme ihtiyat sandığına 
başvurabilir. 
 
Herhangi bir hak sahibinin bulunmaması durumunda veya 3 aylık sürede başvuru 
yapılmaması halinde birikmiş sermaye terekeye girer. 
 
 

İleride internet üzerinden hesap durumuma bakabilir miyim? 
 
Online servis sitesine erişim için web sitemiz üzerinden doğrudan başvuru yapabilirsiniz. 
Burada gerekli bilgileri girmeniz halinde ilgili kullanıcı bilgileri tarafınıza gönderilecektir. 
 
Online servis sitesi başvuru formu için buraya tıklayın 
 
 
Çocuk bakımı süresince veya askerlik sürelerinde ne oluyor? 
 
Çocuk bakımı, eğitim ve palyatif bakım sürelerinde çocuk bakım parasının %1,53 oranı prim 
olarak Aile Tazminat Fonu tarafından ödenir. 
 
Askerlik görevini yerine getirenlerde ise iş ilişkisinin devam etmesi halinde prim ödemesi en 
fazla bir yıl için işveren tarafından yapılır. Prim esası olarak çocuk bakım parası temel alınır. 
 
 
Yatırılan sermaye azalabilir mi? 
 
Çalışanlar ve Müteşebbisler İhtiyat Sandığı'ndaki primler bir sermaye garantisine tabidir. 
Diğer bir deyişle, herhangi bir yatırım zararı oluşması halinde de yatırılan primler üzerinde bir 
asgari hak mevcuttur. 
 
Özetle: Yatırılan primler üzerinde %100'lük bir sermaye garantisi bulunmaktadır. Bu size 
garanti edilmektedir!!! 
 


