“E-meklilik Online Başvuru 2015” KAMPANYASI KOŞULLARI
Değerli müşterimiz,
• 15.10.2015 – 15.12.2015 tarihleri arasında www.garantiemeklilik.com.tr adresinde yer alan Garanti Emeklilik
başvuru formundaki Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve İletişim Telefon Numarası bilgilerini doldurarak e-meklilik
planı için yeni sözleşme talebi oluşturan ve 16.02.2016 tarihine kadar sözleşmeleri yürürlüğe giren katılımcılara
bir çekiliş hakkı verilecektir. (15.10.2015 – 15.12.2015 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.)
• 15.10.2015 – 15.12.2015 tarihleri arasında www.garantiemeklilik.com.tr adresinden internetten bireysel emeklilik
sözleşmesine başvurarak çekiliş hakkı kazanılır.
• Kampanyadan sadece katılımcı olmanız durumunda yararlanabilirsiniz.
• Kampanya koşullarını sağlayan birden fazla sözleşmesi bulunan katılımcılara, katılımcının yürürlük tarihi en eski
sözleşmesi için çekiliş hakkı verilecektir.
• Ödeyeni farklı kişi olan sözleşmelerde, ilgili sözleşmenin sadece katılımcısı çekiliş hakkı kazanacaktır.
• Bu kampanyadan e-meklilik planı haricindeki bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.
• Hediyelerin bedeli Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Yapılacak çekiliş sonucunda 1
adet Vespa Primavera 150 3V, 3 adet iPhone 6 16GB, 5 Adet APPLE WATCH 42 mm Uzay Grisi Alüminyum
Kasa ve Siyah Spor Kordon verilecektir.
• Çekiliş, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile gerçekleşecektir.
• Hediye kazanılması durumunda hat, kart, plaka ve ruhsat masrafları talihliler tarafından karşılanacaktır.
• Katılımcı, 16.02.2016 tarihine kadar sözleşmesini sona erdirmiş, başka şirkete aktarmış veya cayma hakkını
kullanmış olması durumunda çekiliş hakkını kaybeder.
• Çekiliş, 22.02.2016 tarihinde saat 11:00’de TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. Levazım Mh.
Korukent Sitesi D Blok Zemin Kat Levent / İstanbul adresinde noter huzurunda ve halka açık şekilde yapılacaktır.
• Çekiliş sonuçları 01.03.2016 tarihinde Akşam gazetesinde ve www.garantiemeklilik.com.tr internet sitesinde ilan
edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.
• Kazanan asil talihlilerin ödüllerini almak için son başvuru tarihi 15.03.2016, yedek talihlilerin ise 22.03.2016'dür.
İkramiyelerin son teslim tarihi: 02.04.2016. Bu tarihlerden sonra ödül hakları geçersiz sayılacaktır.
• Bir katılımcı, birden fazla ödül kazanamaz. Kazansa dahi tek bir ödül hakkı geçerli olacaktır.
• 18 yaşından küçükler, Garanti Emeklilik ve Hayat A,Ş. çalışanları ve birinci derece yakınları çekilişe katılamaz,
katılmış ve kazanmış olsalar bile ödül kazanamazlar.
• Bu kampanyadan İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. dağıtım kanalı
üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.
• Tarafınızdan kaynaklanan gecikmelerden Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir.
• Kampanyaya katılmanız durumunda kampanya koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
• Tarafınızla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında yapılan sözleşme koşulları geçerlidir.
Saygılarımızla,
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

