Milli Piyango İdaresi Yasal Metin
Bu kampanya Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına MPİ’nin 02.11.2016 tarih ve 58259698255.01.02/2675-8071 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. 07.11.2016 saat 00:01
– 31.12.2016 saat 23:59 tarihleri arasında Türkiye Genelinde, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye
ait www.garantiemeklilik.com.tr (ücretsiz) internet sitesine giriş yapıp Garanti Emeklilik başvuru
formunda Ad-Soyad, adres(il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı no ve daire no şeklinde açıklayıcı
olacaktır) ve telefon no bilgilerini doldurarak e-emeklilik planı için yeni sözleşme talebi oluşturan (Satış
Sonrası Hizmetler ve Çağrı Merkezi tarafından aranıp sesli onay alınarak sözleşmeleri
oluşturulacaktır) ve sözleşmesi yürürlüğe giren bireysel katılımcılara 1 çekiliş hakkı verilecektir.
Kampanya ya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Talihliler, 13.03.2017 tarihinde saat 10:30’da Hedef
Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. (Toplantı Salonu) 19 Mayıs Cad. UBM Plaza No:37
Kat:5 Fulya-Şişli / İstanbul adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle
belirlenecektir. İkramiye olarak, 10 kişi’ye 3.121,10 TL değerinde Apple Iphone 7 32GB Gold (Hat ve
Kart Hariçtir) verilecektir. Talihliler 16.03.2017 tarihli Akşam Gazetesi’nde duyurulacaktır. Kampanya
Bireysel katılımcılara yöneliktir. Bu kampanyadan, e-emeklilik Planı haricindeki bireysel emeklilik
sözleşmeleri yararlanamaz. e-emeklilik başvuru formunu doldurup talep oluşturan katılımcılar, Satış
Sonrası Hizmetler ve Çağrı Merkezi tarafından aranıp sesli onay alınarak sözleşmeleri
oluşturulacaktır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Katılımcı kendi adına birden fazla sözleşme
yaptırsa dahi tek bir katılım hakkı kazanabilir. Ödeyeni farklı kişi olan sözleşmelerde de ilgili
sözleşmenin sadece katılımcısı çekiliş hakkı kazanacaktır. Çekiliş hakkı kazanan sözleşmelerin son
cayma tarihi 01.03.2017 (23:59) olup bu tarih itibari ile sözleşmelerini sona erdirmiş, başka şirkete
aktarmış veya cayma hakkını kullanmış müşteriler çekilişe dahil edilmeyecektir. Garanti Emeklilik ve
Hayat A.Ş, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd.Şti. çalışanları ve 18 yaşından küçükler
düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki
vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

