
Bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.’nin, İslami Finans Prensiplerine uygunluk kriterlerini esas alarak kurduğu Katılım 
Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun içtüzük ve izahnameleri ile katılımcılarına sunacağı emeklilik planları genel esasları uyarınca;
• Katılımcıların bu emeklilik yatırım fonlarına katkı payı ödeyerek yatırım yapması, 
• CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.’nin yapılan masraflar ve verilen hizmete karşılık Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili mevzuatta belirtilen esas ve limitler 
çerçevesinde ücret alması ve yönetilen fonlardan önceden belirlenen bir oranda kesinti yapması,
• Katılımcıların, oluşacak birikimden ileride düzenli veya toplu halde para alması, düzenli para alınması durumunda sistemde kalan paranın aynı şartlarda değerlendirilmesi 
ve katılımcıya düzenli ödeme yapılması halinde devlet katkısıyla oluşan tüm birikim (katılımcı katkısı dahil) ve getirisi bittikten sonra ayrıca ödeme yapılmaması,
• Devletin bu sistemde belirli şartları sağlayan katılımcılara belirli bir oranda katkı yapması,
• CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.’nin danışmanlık hizmeti aldığı Danışma Kurulu tarafından İslami finans prensiplerine uygunluğu onaylanmış olan;
 • Katılım bankalarında açılacak katılma hesapları,
 • Fon kuruluş tarihi itibari ile Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım 50 Endeksi (KAT50) , Katılım 30 Endeksi (KATLM) , Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT  ) ile  
 fon kuruluş tarihinden sonra Borsa İstanbul tarafından hesaplanacak olan diğer Katılım Endeksleri  kriterlerine uygun hisse senetleri veya Danışma Kurulu tarafından   
 onaylanan ve dönemsel gözden geçirmeler ile güncellenen hisse senetleri veya endeksleri,
 • Faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilecek altın, gümüş ve döviz alım – satım işlemleri,
 • Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı faizsiz yöntemle yatırım yapılabilecek sermaye piyasası araçları,
 • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun ya da fon kullanıcısının Danışma Kurulu tarafından onaylanmış Kamu veya Özel Sektör Sukuk, Kira   
 Sertifikası ve benzeri faizsiz getiri veya yatırım araçları,
 • Kurucunun Danışma Kurulu tarafından onaylanmış Faizsiz Yatırım Fonları ve Faizsiz Borsa Yatırım Fonları,
 • Danışma Kurulu tarafından onaylanan diğer yatırım araçları,
ile değerlendirilecek emeklilik yatırım fonlarına kar garantisi verilmemesi ve bu fonların basiretli bir tüccar gibi değerlendirilmesi İslami finans prensipleriyle 
çelişmemektedir.
Sonuç olarak CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.’nin yukarıda belirtilen esaslar ve uygulamalar çerçevesinde bir emeklilik sözleşmesine dayalı olarak katılımcılardan 
alınan katkı payları ile mevzuat gereği devlet tarafından katılımcı adına ödenen devlet katkısı tutarlarını, katılımcılar adına yukarıda belirtilen ilkeler gözetilerek içtüzük ve 
izahnamelerinde de yer alan ilkeler kapsamında emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmesi ve bu emeklilik yatırım fonlarını içeren emeklilik planlarını müşterilerine 
sunması İslami Finans prensiplerine uygundur.
Elbette her şeyin en doğrusunu Allah Teâlâ bilir.
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