“Sosyal BES” KAMPANYASI KOŞULLARI *
Değerli müşterimiz,
• 14.09.2015 – 12.10.2015 tarihleri arasında https://www.facebook.com/garantiemeklilik?fref=ts adresinde yer
alan Garanti Emeklilik Facebook sayfasında bulunan başvuru formundaki Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve
İletişim Telefon Numarası bilgilerini doldurarak ilgili planda yeni sözleşme talebi oluşturan ve 14.12.2015 tarihine
kadar sözleşmeleri yürürlüğe giren, ilk 500 katılımcıya 6 aylık Spotify Premium üyeliği hediye edilecektir.
(14.09.2015 – 12.10.2015 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.)
• Kampanyadan sadece katılımcı olmanız durumunda yararlanabilirsiniz.
• Ek faydadaki koşulları sağlayan birden fazla sözleşme bulunan katılımcıların, katılımcının yürürlülük tarihi en
eski sözleşmesine bu ek fayda verilecektir.
• Ödeyeni farklı kişi olan sözleşmelerde, ilgili sözleşmenin sadece katılımcısı bu ek faydadan yararlanabilecektir.
• Bu kampanyadan Sosyal BES Grubu haricindeki bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz. *
• Hediyelerin bedeli Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
• 14.12.2015 tarihine kadar sözleşmesini sona erdirmiş, başka şirkete aktarmış veya cayma hakkını kullanmış
olan katılımcılar ödül kazanma hakkını kaybedecektir.
• Kazanan asil talihlilerin ödüllerini almak için son başvuru tarihi 21.12.2015, yedek talihlilerin ise 28.12.2015'dir.
İkramiyelerin son teslim tarihi: 11.01.2016. Bu tarihlerden sonra ödül hakları geçersiz sayılacaktır. Talihliler
ödüllerini almak için 444 0 336 Çağrı Merkezi’mize başvurmalıdır.
•Kampanya sonuçları, Garanti Emeklilik websitesi www.garantiemeklilik.com.tr adresinden ve Garanti Emeklilik
Facebook sayfası https://tr-tr.facebook.com/garantiemeklilik adresinden duyurulacaktır.
• 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 kampanyadan
faydalanamaz.
• 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.
*Ek fayda uygulamamızdan sadece 3172959 müşteri numaralı (grup kurucu numarası: 3172959) Sosyal BES
grubu faydalanacaktır.

