ŞİRKET UYGULAMALARI

Vakıf Emeklilik A.Ş. (Vakıf Emeklilik) ilk katılım sigortası ürünü olan Kâr Paylaşımlı Finansman
Sigortası’nın satışına Şubat 2015’de başlamıştır. Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası, Danışma
Komitesi onaylarıyla Katılım Sigortası çerçevesinde Tekafül sistemine uygun ve Vekil Model
esasları ile hazırlanmıştır.
İlk defa 31.12.2015 itibariyle Danışma Komitesi tarafından Vekil Model Esaslarında belirtilen
ve tarife teknik esasları çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının, %100’ünün
dağıtılmasına karar verilmiştir. 771 adet poliçe (sertifika) için Nisan 2016 döneminde
sigortalıların hesaplarına 4.347 TL katılım kârı ödenmiştir.
Yatırım Esasları, alttaki şekilde belirlenmiş ve Danışma Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Toplanan tüm katılım payları ile Katılımcı Havuzu’ nun ve Sigorta Şirketi (Katılım Operatörü)’ne
ait fonlar Danışma Komitesi’nin onayladığı İslami Finans Kurallarına uygun, faiz içermeyen
varlıklarda değerlendirilecektir. Katılımcı Havuzuna kâr garantisi verilmeyip bu fonlar basiretli
bir tüccar gibi Sigorta Şirketi (Katılım Operatörü) tarafından değerlendirilecektir.
Katılımcı Havuzu’ nun Danışma Komitesi’nin onayladığı aşağıdaki ilgili maddede sayılan
yöntemlerle değerlendirilecektir,

•

Katılım Bankalarında açılacak Katılma Hesaplarının,

•

Katılım Endeksine uygun hisse senetleri veya Danışma Komitesi tarafından onaylanan
ve dönemsel gözden geçirmeler ile güncellenen hisse senetlerinin veya endeksinin,

•

Faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilecek altın, gümüş ve döviz alım-satım işlemlerinin,

•

Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı faizsiz yöntemlerle yatırım
yapılabilecek sermaye piyasası araçlarının,

•

Türkiye’de veya Yurt Dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun Danışma Komitesi
tarafından onaylanmış Uluslararası Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikası, Türkiye’deki
Kamu veya Özel Sektör Kira Sertifikası ihraçları ve benzeri faizsiz getiri veya yatırım
araçlarının,

•

Kurucunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış Faizsiz Yatırım Fonları ve Faizsiz
Borsa Yatırım Fonlarının,

•

Danışma Komitesi tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarının Katılımcı Havuzundaki
birikimin değerlendirilmesi amacı ile kullanılması,

ŞİRKETİN UYGULADIĞI MODEL

Vakıf Emeklilik A.Ş. (Şirket/Katılım Operatörü) ve Danışma Komitesi tarafından Şirket işleyişini
de göz önünde bulundurularak Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’te belirtilen üç yönetim modelinden (vekalet, mudarebe, hibrit) işleyiş açısından
farklılık gösteren bir başka yönetim modeli olan Vekil Model ile çalışılması benimsenmiştir.
Vekil model çerçevesinde hazırlanan Tekafül ürünlerinde;
 Katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları karşılamak için, Katılım Sigortası
priminin (katılım miktarı) belirli bir oranında vekil payı (vekil ücreti) alınmaktadır. Vekil
payı oranı,
Sigorta Bilgilendirme Formlarında/Sertifika (Poliçelerde) açıkça
belirtilmektedir.
 Hazine Müsteşarlığı tarafından tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar
dahilinde, faaliyet kârının ve yatırım fonundan elde edilen yatırım gelirlerinin belirli bir
oranında sigortalılara kâr dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Sigortalılara dağıtılan katılım
kârı oranı,
Sigorta Bilgilendirme Formlarında/Sertifika (Poliçelerde)
açıkça
belirtilmektedir.

KATILIM SİGORTACILIĞI UYGULANAN BRANŞLAR

Vakıf Emeklilik Katılım Sigortacılığı Esaslarına uygun olarak;

 Kâr Paylaşımlı Finansman Sigortası ürününde yıllık ve uzun süreli,
 Ferdi Kaza Sigortasında, uzun süreli ferdi kaza ürünleri sunulmaktadır.
Ayrıca, 2018 Yılı itibariyle Tehlikeli Hastalıklar, Yıllık Ferdi Kaza ve Grup Yıllık Güvence
Sigortası katılım esaslı yıllık sigorta ürünleri sunulmaya başlanmıştır.

YILLAR İTİBARİYLE VEKALET/MUDAREBE ÜCRETLERİ
31.12.2017 itibariyle vekil payı (vekil ücreti) oranında değişiklik olmamıştır. Vekil Payı oranı,
Sigorta Bilgilendirme Formlarında ve Sigorta Sertifikalarında açıkça belirtilmektedir.

YILLAR İTİBARİYLE TEKNİK VE MALİ KATILIM SİGORTACILIĞI İSTATİSTİKLERİ
Dönem
2015
2016
2017

Kar Paylaşımlı Finansman Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Poliçe/Sertifika Adedi
Prim Üretimi (TL)
Poliçe/Sertifika Adedi
Prim Üretimi (TL)
742
210.034
0
0
2.280
1.523.120
35
22.084
6.214
5.648.960
518
471.824

* Poliçe (sertifika) adetleri yılsonunda yürürlükte olan adetleri göstermektedir.

YILLAR BAZINDA DAĞITILAN KĀR MİKTARI
Hesap Yılı
2015
2016
2017

Dağıtım Yılı
Dağıtım Yapılan Poliçe Adedi Dağıtılan Katılım Kar Payı (TL)
2016
771
4.347
2017
2.580
51.581
2018
6.704
60.345

İlgili yıllar itibariyle Danışma Komitesi tarafından Vekil Model Esaslarında belirtilen ve tarife
teknik esasları çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının %100’ünün dağıtılmasına
karar verilmiştir.

YILLAR İTİBARİYLE YATIRIM ALANLARI
Danışma Komitesi tarafından Katılım Sigortacılığı Esasları çerçevesinde uygun görülen yatırım
alanları olan Kira Sertifikası (Sukuk) ve Katılma Hesaplarında yatırımlar değerlendirilmiştir.

YILLAR İTİBARİ YATIRIMLAR
Katılım Bankaları Nezdindeki Katılma Hesapları
Kira Sertifikası (Sukuk)

2015
84%
16%

2016
93%
7%

2017
100%

RİSK FONUNUN GELİR VE HARCAMA KALEMLERİ
Dağıtılabilir kâr (bakiye iadesi); Bir takvim yılı içinde elde edilen gelirler ve giderlerin arasındaki
fark dağıtım öncesi katılım kârını veya zararını oluşturur. Faaliyet kârı ve yatırım gelirleri alttaki
kalemlerden oluşmaktadır.

Faaliyet Kârı : İlgili yıldaki faaliyet kârı ilgili yıldaki gelir toplamından gider toplamı
düşüldükten sonra bulunan tutardır.





Gelirler: Yıl içinde tahakkuk edilmiş primler (İptal ve iade primleri düşüldükten
sonra) + Geçen yıldan devreden net kazanılmamış prim karşılığı(veya
matematik karşılık) + Geçen yıldan devreden net muallak hasar karşılığı
+Reasürans Komisyonu + Ödenen hasarlardaki Reasürans payı + Muallak
hasar karşılığındaki reasürör payı + net kazanılmamış prim karşılığındaki(veya
matematik karşılıktaki) reasürör payı’dır.
Giderler: Yıl içinde ödenen hasarlar + Muallak hasar karşılığı + Kazanılmamış
primler karşılığı (veya matematik karşılık) +Reasüröre devredilen prim +
Ödenen Aracı Komisyonları + Vekil Payı’dır.

Yatırım Geliri : Bir takvim yılına ait yatırım geliridir. (Yazılan primler-ödenen hasarödenen komisyon giderleri-vekil payı matrahının yatırıma yönlendirilmesinden elde
edilen gelir)
Katılım Sigorta şirketi, her hangi bir seneye ait Dağıtım Öncesi Katılım havuzu
rakamının negatif olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz
kalması durumunda bu farkı faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen adı altında
karşılamak durumundadır.
Takip eden senelerde Dağıtım Öncesi Katılım havuzu rakamının pozitif olması
durumunda sigorta şirketi bu kârı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin
toplamını geri alana kadar, sahiplenecektir.
YILLAR İTİBARİYLE BAKİYE İADESİ HESAPLAMALARI ve SARF EDİLEN YERLER
Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), katılım sigortası faaliyetleri ile ilgili masrafları karşılamak
için, Katılım Sigortası katkı priminin (katılım miktarı) belirli oranında vekil ücreti (vekil payı)
almaktadır.
Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), Katılım Sigortası faaliyetleri kârının ve fonun yatırım
gelirlerinin belirli oranında performans payı almaktadır.
Katılım Sigortası faaliyetleri kârından ve fonun yatırım gelirlerinden T.C. Hazine
Müsteşarlığı’nca tasdik edilen tarife teknik esaslarında yazılı esaslar dahilinde belirli oranında
Sigortalılara (Katılımcı) kâr dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Dağıtılacak Kâr Miktarı (Bakiye İadesi), dağıtılabilir kârın (bakiye), Danışma Komitesi
(Komite) tarafından dağıtılmasına karar verilen oran ile çarpılmasından elde edilir. Elde edilen
tutar katılım sigortası poliçelerine, net kazanılan katkı miktarları oranında paylaştırılır.
Katılım kâr payı dağıtım miktarı, senede bir kez, takvim yılı sonu Katılım Sigortası faaliyetlerinin
finansal sonuçları üzerinden hesaplanacaktır.
Belirlenen katılım kâr payı dağıtım miktarı, takvim yılı sonu finansal raporlama dönemini takip
eden 3. ayın sonunda duyurulacaktır. Duyuruyu takip eden ayın sonu itibariyle tüm katılım kâr
payları, ilgili yıl içerisinde yaşamış (mebdeinden iptal, ya da tenzil olan poliçeler/sertifikalar
hariç) ve hasarsız (vefat/maluliyet vb tazminat ödemesi yapılmayan), poliçelere (sertifikalara)
Vekil Modelde açıklanan kurallara göre dağıtılacaktır.

REASÜRANS UYGULAMALARI VE ÇALIŞILAN REASÜRANS ŞİRKETLERİ
Vakıf Emeklilik A.Ş. Katılım Esaslı Sigortalarının Retekafül (Reasürans) işlemlerinde Danışma
Komitesi kararı gereği 2018 yılı Retekafül esaslarına uygun şekilde çalışan SCOR Global Life
SE ile anlaşmıştır.
Katılım Sigortacılığı alanında 2018 yılı için reasürans anlaşması yapılan şirket bilgileri altta yer
almaktadır.

SCOR Global Life SE
Mali Yeterlilik:
SCOR Global Life SE’nin mali yeterlilik kredi notu, 23.09.2016 tarihli Moody’s Derecelendirmesi
"Aa3" olarak teyit edilmiştir. Ayrıca ilgili reasürör, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan
2015/48 numaralı, “Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında
Genelge” de yer almaktadır.
LİKİDİTE İMKANI UYGULAMALARI
Vakıf Emeklilik A.Ş.(Katılım Operatörü), her hangi bir seneye ait Dağıtım Öncesi Katılım
havuzu rakamının negatif olması yani o döneme ait gelirlerin, giderleri karşılamak için yetersiz
kalması durumunda bu farkı faizsiz bir borç niteliği taşıyan Karz-ı Hasen (Likidite İmkanı) adı
altında karşılamak durumundadır.
Takip eden senelerde Dağıtım Öncesi Katılım havuzu rakamının pozitif olması durumunda
sigorta şirketi bu kârı, o döneme kadar yapılmış Karz-ı Hasen ödemelerinin toplamını geri alana
kadar sahiplenecektir.
Vakıf Emeklilik (Katılım Operatörü), tarafından, 2015 ve 2016 yıllarında Danışma Komitesi
kararı gereği %100 kâr paylaşımı yapılmış olup, bu yıllarda faizsiz borç (Karz-ı Hasen) ihtiyacı
olmamıştır.
31.12.2017 itibariyle Danışma Komitesi kararı gereği ilk defa Şirket Acentesi/Dağıtım
Kanallarından biri olan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, için sunulan tekafül ürünleri için
196,97 TL faizsiz borç (Karz-ı Hasen) verilmiştir.

