Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yaptırın, 100 TL Bonus ya da 2000 Mil kazanın!
Hemen siz de 1 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yaptırın, aylık
minimum 300 TL düzenli katkı payı ödemelerinizi Garanti Kredi Kartınızla yaparak, ilk ödemeniz için
2000 Mil ya da ilk ödemenizin %15’i kadar Bonus kazanma fırsatını kaçırmayın.
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Kampanyaya katılmak için 01.07.2015 – 31.07.2015 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) teklif
formunun imzalanması gerekmektedir.
Kampanya; American Express, Amex Business, Bonus Business, Flexi Card, Paracard, ticari
kartlar, Altın Bonus, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans
Happy, Burgan Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank Bonus, Fibabanka Bonus, PTT Bonus
kartları ile katkı payı provizyonu alınan sözleşmeler için geçerli değildir.
Kampanyadan, kampanya dahilinde satın alınan yeni sözleşmenin provizyonunun alındığı asıl
kart sahibi, bireysel müşteriler yararlanabilir. Ek kart sahipleri kampanyadan yararlanamazlar.
Her kart, kampanyadan toplamda en fazla 100 TL bonus veya 2000 mil kazandırır.
Kampanyadan sadece yeni katılımcılar yararlanabilir. Kampanyanın başlangıç tarihi
öncesinde, Şirketimizde katılımcısı olduğu ve yürürlükte olan bireysel emeklilik sözleşmesi
bulunan müşterilerimiz kampanyadan yararlanamazlar.
Kampanya başvurularında katılımcı ve ödeyen farklı kişiler olduğunda, provizyon alınan ve
kampanya koşullarında tanımlanan kredi kartına bonus veya mil yüklemesi yapılacaktır.
Kampanya koşullarını sağlayan sözleşmeler için ilgili kredi kartına bir kereye mahsus, peşin
olarak ilk katkı payının %15’i kadar bonus veya 2000 mil 15.10.2015 tarihinde Garanti Ödeme
Sistemleri A.Ş. tarafından yüklenecektir.
“Siz de Bireysel Emeklilik Yaptırın Bonus veya Mil Kazanın” kampanyası başka bir kampanya
ile birleştirilemez.
Bu kampanyadan, İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
dağıtım kanalı üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.
Döviz cinsinden yapılan ödemeler, katkı payı provizyonunun alındığı gündeki T.C. Merkez
Bankası Döviz Efektif Satış Kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilecektir.
Katkı paylarını; 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyen sözleşmelerin kazandığı ödül tutarı,
aylığa indirgenmiş katkı payı tutarının Türk Lirası değeri üzerinden hesaplanacaktır ve
yukarıda belirtilen değere göre ödül yüklenecektir.
Katkı payının ödendiği kredi kartından ilk katkı payı için 31.07.2015 tarihline kadar
provizyonun alınması gerekmektedir.
Kampanya koşullarını sağlamış olan ve aylık ödenen sözleşmeler için 01.07.2015 –
30.09.2015 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kampanya kredi kartlarıyla en az 3 vade
provizyonunun alınmış olması; 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyotlarda ödenen sözleşmelerde
ise, belirtilen tarihler arasında en az 1 vade provizyonunun kampanya kredi kartlarıyla alınmış
olması koşuluyla ödül yüklemeleri yapılacaktır.
30.09.2015 tarihine kadar ek faydaya konu olan düzenli katkı payı provizyon/provizyonlarının
iptal/iade edilmesi durumunda ek faydadan faydalanılamayacaktır.
01.07.2015 – 30.09.2015 tarihleri arasında düzenli katkı payı tutarının düşürülmesi durumda
ödül yüklemesi yapılmayacaktır.
Kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartının telefon veya posta yoluyla alışveriş işlemine
açık olması gerekmektedir.
Tarafınızla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında yapılan sözleşme koşulları geçerlidir.

