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Online Kolay Adım ekranına
«https://www.axahayatemeklilik.com.tr» Adresine bağlanarak ulaşabilirsiniz.
Kolay Adım ekranını kullanarak, firmanızın Bireysel Emeklilik Otomatik
Katılım giriş işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KOLAY ADIM- FİRMA BİLGİLERİ EKRANI
Kolay Adım ekranından giriş yapmaya başlamadan önce, Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi, Vergi Levhası,
Ticaret Sicil Gazetesi, İmza sirkülerini hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru Formu ve Yetkili Onay
yazısı, giriş işlemleriniz tamamlandıktan sonra Onay sekmesi altında sistem tarafından oluşturulacaktır .

Öncelikle Firma Tipi
Seçilmelidir.

Firma Tipi «Tüzel Firma» ise vergi
no, «Şahıs Firma» ise TC Kimlik
No girilmelidir.

45 yaş ayrımı olmaksızın,
firmanızın sisteme dahil
olacağı aydaki toplam
çalışan sayısını yazınız

Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki unvanı
girilmelidir.

Mor

ile işaretli alanların
üzerine Mouse ile
geldiğinizde alana ilişkin
açıklamalara
ulaşabilirsiniz

Katkı paylarını, her ay Axa
Hayat Emeklilik’in
hesaplarına göndereceğiniz
günü yazınız

Firmanızın iletişim bilgilerini de
doldurduktan sonra, sonraki adım
butonunu tıklayarak bir sonraki
adıma geçebilirsiniz
Okları tıklayarak
seçim alanlarına
ulaşabilirsiniz

Kırmızı * ile işaretli zorunlu alanların
doldurulması gerekmektedir

KOLAY ADIM- YETKİLİ BİLGİLERİ EKRANI

Yetkili Bilgileri alanına otomatik katılım işlemlerini
firmanız adına yürütmeye yetkili olan kişinin bilgileri
girilmelidir.

Onay sekmesine geldiğinizde, Bu alana bilgileri
girilen kişinin, firma adına işlem yapmaya yetkili
olduğunu gösteren bir belge sistemden otomatik
olarak oluşturulacaktır. Bu belge, firma imza
sirkülerinde yer alan kişilerin, bu kişiyi otomatik
katılım sözleşme ve mutabakat işlemleri için
yetkilendirmesini sağlayacaktır.

Otomatik katılım işlemlerini
gerçekleştirecek yetkili kişinin T.C.
kimlik numarasını yazınız

Yetkili kişinin Adı - Soyadı ve eposta adresinizi yazınız

Yetkili kişinin cep telefonu bilgisini yazınız.
Doğrulama şifreleri bu cep telefon numarasına
gönderilecektir.

Yetkili kişi bilgilerini doldurduktan
sonra, sonraki adım butonunu
tıklayarak bir sonraki adıma
geçebilirsiniz

KOLAY ADIM- YETKİLİ BİLGİLERİ EKRANI-DOĞRULAMA
Bir önceki (Yetkili Bilgileri) ekranında girilen yetkili
kişi cep telefonuna SMS ile gönderilen 6 haneli
doğrulama şifresinin bu alana girilmesi
gerekmektedir.

KOLAY ADIM- BİZE NASIL ULAŞTINIZ?
Bu alanda, bize nasıl ulaştığınıza ilişkin bilgileri
girmeniz gerekmektedir.

Bize bir Axa acentesi aracılığı ile ulaşmadıysanız
acente seçimi yapmadan «Diğer» kutucuğunu
tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz.

Bize bir Axa acentesi aracılığı ile ulaştıysanız ilgili
seçeneği işaretledikten sonra açılan ekrandan
acentenin bulunduğu il ve ilçeyi seçmeniz
gerekmektedir.

KOLAY ADIM- BİZE NASIL ULAŞTINIZ?-ACENTE SEÇİMİ
Bize bir Axa acentesi aracılığı ile ulaştıysanız ilgili
seçeneği işaretledikten sonra açılan ekrandan
acentenin bulunduğu il ve ilçeyi seçmeniz
gerekmektedir.

Firmanız Axa müşterisi ise, daha önce çalıştığınız
Axa acentelerini bu alanda görebilirsiniz. Bu
acentelerden biri ile devam etmek isterseniz
seçmeniz yeterli olacaktır.

Firmanız Axa müşterisi değil veya daha önce
çalıştığınız Axa acentesinden farklı bir acente
seçmek isterseniz, acentenin bulunduğu il ve
ilçeyi seçerek devam edebilirsiniz

KOLAY ADIM- ONAY-BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun, ilgili link tıklanarak yazdırılması gerekmektedir. 8
sayfadan oluşan başvuru formunun 6. sayfasında yer alan
İşveren/İşveren Yetkilisi alanının şirket imza sirkülerinde yer alan bir
yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir. İmzasız başvurular
reddedilecektir.
İmzalı başvuru formunun tüm sayfaları tarayıcıdan geçirilerek
oluşturulan dosyanın, «Yükle» simgesi tıklanarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
Yükleme başarılı şekilde tamamlandığında yanında yeşil renkli
işareti belirecektir.

Yetkili kişi yazısının, ilgili link tıklanarak yazdırılması ve şirket imza
sirkülerinde yer alan bir yetkili tarafından imzalanması gerekmektedir.
İmzasız olması durumunda başvuru talebiniz reddedilecektir.
İmzalı yetkili kişi yazısı tarayıcıdan geçirilerek oluşturulan dosyanın,
«Yükle» simgesi tıklanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Yükleme başarılı şekilde tamamlandığında yanında yeşil renkli
işareti belirecektir.

Yetkili Kişi Kimlik Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası,
İmza Sirküleri evraklarının her biri, tek tek evrak adının yanında yer
alan simgeler tıklanarak sisteme yüklenmelidir.
Yanlış, eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru talebiniz
reddedilecektir.
Yükleme başarılı şekilde tamamlandığında yanında yeşil renkli
işareti belirecektir.
Tüm evraklar sisteme başarılı şekilde yüklendiğinde yanlarında yeşil renkli
işareti
belirecektir.
«Onayla» butonuna basarak firmanızın otomatik katılım başvuru işlemlerini
tamamlayabilirsiniz. Evraklar kontrol edilmek üzere Axa’ya iletilmiştir.

