Konu : Emekli Maaş Promosyonları hk.

Değerli Emekli Üyelerimiz,
Vakfeden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile Vakfımız arasında maaş promosyonu
verilebilmesine yönelik olarak bir protokol imzalanmıştır. Protokol gereğince; Vakfımız
emeklisi olup, aylığını TEB şubelerinden almakta olanlara ve halihazırda Vakfımız aylığını
başka bankalardan almakla birlikte TEB şubelerinde açtıracakları hesaplara ödenmesine
yönelik olarak Vakfımıza yazılı talimat verenlere TEB A.Ş. tarafından promosyon ödemesi
yapılacaktır.
Protokol gereğince 1 aya isabet eden ve hesaba yatan net gelir/aylık tutarı;
•

1.000.- TL ye (1.000 TL hariç) kadar olanlara 300.- TL,

•

1.000 - 2.000.- TL (2.000.- TL hariç) arasında olanlara 375.- TL,

•

2.000.- TL ve daha fazla olanlara 450.- TL

tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. Birden fazla aylık (yaşlılık, malulluk, dul,
yetim, iş kazası) alan üyelerimize aldıkları aylıkların toplamı üzerinden bir adet
promosyon ödemesi yapılacaktır. Aynı dosya üzerinden dul ve yetim aylığı almakta olan
hak sahiplerine (eş ve çocuklara) ise promosyon tutarları ayrı ayrı ödenecektir.
Promosyon tutarı 3 yıllık süre karşılığında ve bir defa ödenecek olup, 3 yıllık zaman
zarfında meydana gelecek maaş artışları promosyon miktarının hesaplanmasında dikkate
alınmayacaktır.
Promosyon ödemesi için Vakfımıza hitaben 3 yıl süreyle emekli maaşının TEB şubelerinde
bulunan hesaplarına ödenmesine ilişkin bir talimatın üyelerimizce imzalanması ve ıslak
imzalı olarak Vakfımıza ulaştırılması yeterli olacaktır. Söz konusu talimat örneği
Vakfımızın web sitesinin (https://www.dbvakif.com.tr) giriş sayfasında yayımlanmış,
ayrıca emekli üyelerimizin Vakıfta kayıtlı e-posta adreslerine de gönderilmiştir. Vakıfta
kayıtlı e-posta adresi bulunmayanların ise ikametgah adreslerine posta yoluyla
gönderilmiştir.
Promosyon tutarının 3 yıllık süreyi kapsadığı, bu süre dolmadan maaş ödemelerinin başka
bir bankaya yönlendirilmesi halinde 3 yıldan eksik kalan süreler için kıstelyevm esasına
göre hesaplanacak promosyon tutarının maaşlarından mahsup edilmek suretiyle emekli
üyelerimizden geri alınacağı hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Promosyondan yararlanmak isteyen üyelerimizin söz konusu talimatı doldurup,
imzaladıktan sonra doğrudan veya kapalı zarf içinde şube haberleşmesi kanalıyla
Vakfımıza göndermeleri gerekmektedir. Bahse konu talimatlar haberleşme dışında işlem
amaçlı olarak TEB şubelerine teslim edilmemeli ve şubeler nezdinde başkaca bir belge de
imzalanmamalıdır. Süreç, Vakfımız ile TEB Genel Müdürlüğü arasında yürütülmekte olup,
promosyona yönelik olarak şubeler nezdinde daha önce tanzim edilmiş belgeler var ise bu
belgelerin iptali sağlanmalıdır.
Promosyon ödemelerinin tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diler, duraksanan hallerde
Vakfımızla iletişime geçilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Emekli Sandığı Vakfı

