İlk Düzenli Katkı Payının %25’i Bizden Kampanyası
Değerli Müşterimiz,
Bireysel emeklilik sistemine dahil olmanızla başlayan ve uzun yıllar devam edeceğini düşündüğümüz
işbirliğimize ek olarak size özel sunduğumuz ek fayda uygulamamızı bilgilerinize sunarız.
15.06.2016 – 31.08.2016 tarihleri arasında Bireysel emeklilik sözleşmesi yaptıran müşterilerimizin
yararlanabileceği “İlk Düzenli Katkı Payının %25’i Bizden Kampanyası” düzenlenecektir.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında akdedilen e-meklilik planındaki bireysel emeklilik sözleşmeleri için,
katılımcıların bireysel emeklilik sözleşmelerine yalnızca bir defaya mahsus olarak 50 TL’yi geçmemek
üzere,ödenecek ilk düzenli katkı payı tutarının aylık karşılığının %25’i kadar ek katkı payı yatırılacaktır.
Belirtilen tarih aralığında yeni akdedilecek bireysel emeklilik sözleşmeleri aşağıda belirtilen koşulları
sağlaması durumunda kampanyaya dahil edilecektir.
KAMPANYADAN YARARLANMA KOŞULLARI
- 15.06.2016 – 31.08.2016 tarihleri arasında www.garantiemeklilik.com.tr adresinde yer alan Garanti
Emeklilik başvuru formundaki Ad, Soyad, T.C Kimlik Numarası ve İletişim Telefon Numarası bilgilerini
doldurarak e-meklilik planı için yeni sözleşme talebi oluşturan ve 31.10.2016 tarihine kadar
sözleşmeleri yürürlüğe giren katılımcılara ilk düzenli katkı payı ödemesine %25 ek katkı payı ödemesi
yapılacaktır. (15.06.2016 – 31.08.2016 tarihleri arasında Türkiye Garanti Bankası müşterisi iseniz;
Satış Sonrası Hizmetler ve Çağrı Merkezi Birimimiz tarafından başvuru formunda beyan edilen iletişim
telefon numarasından aranırsanız, sesli onayınız alındıktan sonra sözleşmeniz kurulmuş olur. Eğer
Türkiye Garanti Bankası müşterisi değilseniz; Satış Sonrası Hizmetler ve Çağrı Merkezi Birimimiz
tarafından başvuru formunda
beyan edilen iletişim telefon numarasından aranırsanız, sesli onayınız alındıktan sonra teklifiniz
oluşturulur; kimlik fotokopinizi Satış Sonrası Hizmetler ve Çağrı Merkezi Birimimiz’e mail ya da fax
yoluyla iletmenizin ardından sözleşmeniz kurulmuş olur.)
- Katkı payı ödemesini 3 ay, 6 ay veya yıllık olarak yapan katılımcılar için düzenli katkı payının aylık
karşılığı dikkate alınacaktır.
- Her sözleşme maksimum 50 TL ödül kazanabilecektir.
- Kampanyadan yararlanan müşterilerimizin, ilk düzenli katkı payının aylık karşılığının provizyonunun
ya da ödemesinin cayma süresi dolmadan yapılması gerekmektedir.
- Ödeme aracı ayırımı olmaksızın, hesaptan, nakit tahsilat veya kredi kartı ile ödeme yapan tüm
müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.
- Kampanyada ek katkı payı ikramiyesi katılımcının bireysel emeklilik sözleşmesine yapılacaktır. Her
bir katılımcı kampanyadan bir kez yararlanabilir.
- İlk düzenli katkı payı ödemesinin aylık karşılığının provizyonunun ya da ödemesinin %25’ i tutarındaki
ek katkı payı, ödemenin cayma süresi içerisinde yapılması koşuluyla ve diğer koşulların sağlanması
halinde hesaplanacak olup, cayma süresinin dolduğu ayı takip eden ayın 7. (yedinci) iş günü bireysel
emeklilik sözleşmelerine ödenecektir. Cayma yapılması durumunda ise kampanyadan
yararlanılamayacaktır.
- Kampanyadan yararlanmak için ilgili ek faydanın verileceği tarihte bireysel emeklilik sözleşmesinin
yürürlükte olması ve cayma işlemi yapılmamış olması gerekmektedir. Sistemden bu tarihten önce
erken çıkış, emeklilik sonucu çıkış veya başka şirkete aktarım yapılması durumunda kampanyadan
faydalanılamayacaktır.
- Ek faydaya konu düzenli katkı payı provizyonunun iptal edilmesi durumunda kampanyadan
yararlanılamayacaktır.
- Ek katkı payı ikramiyesi üzerinden Devlet Katkısı hakkı doğmayacaktır.
- Kampanya kapsamına başka şirketten aktarım ile gelen sözleşmeler dahil değildir.
- Katılımcının ek fayda koşullarını sağlayan birden fazla sözleşmesi olması durumunda, sadece
yürürlülük tarihi en eski olan sözleşmesi ile ek faydadan faydalanabilecektir.
- Bu kampanyadan İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
dağıtım kanalı üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.

KAMPANYA İŞLEYİŞİ
Kampanya kapsamında verilecek olan %25’lik ek katkı payı ikramiyesi bireysel emeklilik
sözleşmelerine Garanti Emeklilik tarafından yatırılacaktır.
Bilginize sunar, mutlu ve sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

