Kredi Kartına Geçin, Kafanız Rahat Olsun Kampanyası
Değerli Müşterimiz,
İyi bir birikime sahip olmanın anahtarı düzenli ödeme yapmaktan geçiyor. Ödemelerinizi düzenli hale
getirmenin en kolay yolu ise katkı paylarınızın kredi kartınızdan otomatik olarak alınmasıdır. Size özel
sunduğumuz ek fayda uygulamamız sayesinde ödeme aracınızı kredi kartına geçirerek Sapanca’da
Spa tatiline hak kazanma şansı elde edeceksiniz.
01.09.2018 – 30.11.2018 tarihleri arasında ödeyeni olduğu en az bir sözleşmesi için ödeme aracını
kredi kartına geçiren müşterilerimizin yararlanabileceği “Kredi Kartına Geçin, Kafanız Rahat Olsun”
kampanyası düzenlenecektir.
Yukarıda belirtilen tarihler arasında ödeyeni olduğu en az bir sözleşmesi için ödeme aracını kredi
kartına geçiren satışa açık tüm planlardaki bireysel emeklilik sözleşmeleri için, katılımcılara 3 adet çift
kişilik Spa tatili için çekiliş hakkı verilecektir. Üstelik katılımcılar ödeme aracını kredi kartına geçirdiği
her sözleşme için bir çekiliş hakkı daha kazanacaktır.
Kampanyaya katılım için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Belirtilen tarih aralığında
ödeme aracı kredi kartı olarak değiştirilen bireysel emeklilik sözleşmeleri aşağıda belirtilen koşulları
sağlaması durumunda kampanyaya dahil edilecektir.
KAMPANYADAN YARARLANMA KOŞULLARI
 Bu kampanya Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş adına MPİ’nin 09.08.2018 tarih ve 40453693255.01.02-E.8152 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir.
 01.09.2018 saat 00.01 30.11.2018 saat 23.59 tarihleri arasında, kampanya başlama
tarihinden önce Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş BES müşterisi olup, kampanya tarihleri
arasında Türkiye Genelinde, BES müşterilerinin tüm kanallardan (Garanti Bankası Şubeleri,
Garanti Emeklilik İnternet Şube, Garanti Bankası İnternet ve Cep Şubesi, Uzaktan Satış
kanalları (Banka Referanslı Emeklilik ŞTİ, Emeklilik Şirketi Direkt Satış, Garanti Bankası
Online Satış, Garanti Emeklilik Telemarketing, BES Hızlı Giriş, Garanti Emeklilik BES Hızlı
Giriş, Garanti Emeklilik Tablet Hızlı Giriş, Garanti Bankası Cep Şube Satış, Maaşım Garanti
ve Hesabım Garanti )) yaptıkları katkı payı ödemelerini kredi kartından otomatik ödeme
talimatı veren Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş bireysel müşterilerine her sözleşme için 1 çekiliş
hakkı verilecektir.
 Talihliler, 29.01.2019 tarihinde saat 10.00’da Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD.
ŞTİ. (Toplantı Salonu) Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:16/1 Kat:8 Şişli/İstanbul
adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir.
 İkramiye olarak,3 kişiye 6.500,00TL değerinde Spa Turu ( Sapanca da 14-17 Mart, 21-24
Mart, 4-7 Nisan 2019, 18-21 Nisan veya 9-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 4 yıldızlı otelde,
iki kişilik odalarda 3 gece 4 gün (Yarım Pansiyon) konaklama ve gidiş+dönüş ekonomi sınıf
uçak bileti + transfer + Spa kullanımı sağlanacaktır. Seyahat talihlinin bulunduğu şehre en
yakın hava limanında başlar ve biter. Talihlinin bulunduğu şehre en yakın hava limanına
ulaşımı talihliye aittir. Kara yolunu kullanacak talihlilerin masrafları talihliye ait olup İstanbul
Atatürk Havalimanı - otel + otel – Atatürk Havalimanı transferleri ile İstanbul’dan katılım
sağlayacak olan kişilerin otele transferleri seyahate dâhildir. Seyahat talihli dâhil 2 kişiliktir.
Seyahat ikramiyesini talihliden başkası kullanamaz, devredilemez, nakde çevrilemez.)
verilecektir.
 Talihliler 01.02.2019 tarihli Akşam Gazetesi’nde duyurulacaktır. Çekilişe katılmaya hak
kazanan sözleşmelerin 22.01.2019 tarihi itibariyle yürürlükte olması, ödeme talimatının kredi
kartından tahsil edilmiş yâda provizyonda olması gerekmektedir.
 Kampanyadan sözleşmelerin ödeyen tarafı yararlanabilir. Katılımcısı ve ödeyeni farklı kişilerin
olduğu sözleşmeler için çekiliş hakkı ödeyen tarafa verilecek olup kampanya koşullarını
sağladığı her sözleşmesi için bir çekiliş hakkı daha kazanacaktır.

 Kampanya dönemi öncesinde kredi kartından katkı payı ödeme talimatı vermiş ve ödemelerini
kredi kartından gerçekleştiren katılımcılar faydalanamaz. Kampanya tarihleri arasında ödeme
aracını kredi kartına geçirdikten sonra, tekrardan ödeme aracı değişikliği yapan sözleşmeler
kampanyadan faydalanamaz. Kampanya dönemi içerisinde yeni başlatılan sözleşmeler
kampanyaya dâhil değildir. Kampanya dönemi içerisinde sona ermiş, cayma hakkı kullanılmış
veya başka şirkete aktarılmış sözleşmelerin ödeyen taraf müşterileri kampanya koşullarını
yerine getirse dahi çekilişe dâhil edilmeyecektir. Otomatik katılım sözleşmeleri, Emeklilik Gelir
Planında olan sözleşmeler, İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri, şirketlerin ödemeye aracılık
ettiği Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri kampanya dâhil değildir.
 Kampanya Bireysel katılımcılara yöneliktir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 Talihliler ikramiyeye konu seyahat tarih aralığından istediği bir tanesini seçebilir.
 Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede
yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Bankası iştirakleri,
Doğuş Grubu ve çalışanları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd.Şti. çalışanları ile
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.

