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Katılım (Tekafül) Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin aşağıda 
belirtilen ilkeler çerçevesinde Tekâfüle dayalı Katılım Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı faaliyetinde bulunması;
1. Katılım Sigortacılığı ilkelerine uygun faaliyette bulunmak üzere, ilgili mevzuatça şartları belirlenen, Hayat Sigortası Şirketi kurup, vekil ve/veya Mudarib 
sıfatıyla yönetmek üzere Hayat Sigortası fonu oluşturması,
2. Fona, karşılıklı dayanışma ilkesi temelinde Hayat Sigortası sistemine üye olmak isteyenlerden yatırdığının havuzdaki toplam meblağa karşılık gelen 
orandaki paya ortak olmak üzere hayat sigortası katkı primi toplaması ve toplanan katkı primlerinden Risk Havuzu ve Yatırım Havuzu oluşturması,
3. Dönem içerisinde ortaya çıkacak hasarları risk havuzundan ödemesi,
4. Yatırım havuzunda toplanan sermayeyi makul, adil ve faaliyetin piyasa şartları çerçevesinde sürdürebilmesine imkân sağlar nitelikte –miktar ve/veya 
oranı sözleşmede belirtilen- komisyon karşılığı vekâlet yahut kâr oranı karşılığı mudarebe veya her iki yöntemi birlikte kullanarak faizsiz finans esaslarına 
göre yatırımlara yönlendirmesi,
5. Yatırım havuzlarındaki sermayeyi aşağıdaki yöntemlerden biri ile değerlendirmesi;
    a. Katılım bankalarında açılacak Katılma hesaplarına ve/veya Katılım endeksine uygun hisse senetlerine yatırarak,
    b. Fiziki karşılığı olan altın ve benzeri kıymetli madenlere dayalı kurulmuş ortaklık fonlarına yatırarak,
    c. Risk ve getiri paylaşımı temelli olarak ihraç edilmiş ve Katılım finansı ilkeleriyle örtüşüyor olması şartıyla Sukuk, Kira Sertifikası, Gayri Menkul Yatırım  
        Sertifikası vb. yatırım araçlarına yatırarak, 
    d. Gelecekte çıkacak İslami ilkelere uygun araçlara yatırarak.
6. Katkı primleri ve işletilmesinden elde edilen gelirlerden,  toplam fona göre oranı, miktarı ve tasfiye durumunda harcanacağı alanı sözleşmelerde açıkça 
belirtilmek ve sahiplerinin onayını almak şartıyla makul orandaki bir meblağ ile yedek akçe niteliğinde İhtiyat Havuzları oluşturması,
7. Havuzda nakit ihtiyacının ortaya çıkması halinde, şartlar düzeldiğinde, enflasyon kaybı hariç, verilen miktarın aynısı ile geri alınmak üzere Şirket öz 
kaynaklarından risk havuzuna karz verilmesi,
8. Fonların işletilmesinden elde edilen gelirden, Şirketin yönetim hakkı olan komisyon yahut anlaşılan orandaki kâr tahsil edilip fonların işletim sürecinde 
katlanılan masraflar ve ihtiyat akçesi olarak ayrılan miktar düşüldükten sonra kalan bakiyenin sözleşmede belirlenen usül ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde hak sahiplerine payları oranında dağıtılması yahut bir sonraki ödenecek katkı priminden düşülmek üzere fona aktarılması,
9. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin bu faaliyetleri sürdürürken öncelikle katılım sigortacılığı ilkelerine uygun hizmet veren Retekaful(Reasürans) 
şirketlerinin koruma ve hizmetlerinden yararlanması, ihtiyaç durumunda ise diğer reasürans şirketlerinden istifade etmesi,
Fıkhın konuya ilişkin esaslarına uygundur.
Sonuç olarak; yasal mevzuatlar gereği zorunlu olarak yapmak durumunda kaldığı bir kısım işlemler müstesna olmak kaydıyla, Bereket Emeklilik ve Hayat 
A.Ş.’nin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Hayat ve Ferdi Kaza Sigortacılığı faaliyeti yapması fıkhi açıdan bir mahzur içermemektedir.


