15 İ
lde Bonus/Mil Ödüllü Bireysel Emeklilik KampanyasıKoşulları
Değerli müşterimiz,

11.08.2014 – 13.10.2014 tarihleri arası
nda (bu tarihler dahil) “15 İlde Bonus/Mil Ödüllü Bireysel Emeklilik Kampanyası
”
düzenlenecektir. Kampanyadan ikamet adresleri Adana, Ankara, Aydı
n, Balı
kesir, Denizli, Diyarbakı
r, Gaziantep, İ
zmir, Konya, Manisa,

Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon illerinden biri olan müşteriler yararlanabilecektir. Kampanyadan faydalanabilmek için
düzenli katkıpayıtutarıen az sözleşme teklifinin imzalandı
ğıtarihte geçerli olan plandaki asgari katkıpayıtutarıkadar olmalı
dı
r.
Kampanya kapsamı
nda, kampanya koşulları
nısağlayan sözleşmeler için 11.08.2014 – 13.10.2014 tarihleri arası
nda;
•
•

T. Garanti BankasıBonus ve Money Bonus ile alı
nan ilk düzenli katkıpayıprovizyonunda ilk katkıpayı
nı
n %10’
u kadar Bonus,

Miles&Smiles Kredi Kartıile alı
nan provizyonlarda ise asgari katkıpayı
nı
n üzerinde, 250 TL’
nin altı
nda ilk düzenli katkı
payıödenmesi (Asgari katkıpayıdahil) durumunda 2000 mil, 250 TL ve üzeri ilk düzenli katkıpayıödemeleri için
4000 mil bir defaya mahsus olarak, ödeme yapı
lan ilgili kredi kartları
na yatı
rı
lacaktı
r.
Yararlanma Koşulları

—Kampanya, American Express, Amex Business, Bonus Business, Flexi Card, Paracard, Ticari kartlar, Altı
n Bonus, Deniz Bonus, TEB
Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy, Burgan Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank Bonus, Fibabanka Bonus, PTT
Bonus ile katkıpayıprovizyonu alı
nan sözleşmeler için geçerli değildir.

—Ticari kartlarla yapı
lan katkıpayıödemeleri kampanyaya dahil edilmeyecektir.

—Kampanyadan,kampanya dâhilinde satı
n alı
nan yeni sözleşmenin provizyonu alı
nan ası
l kart sahibi, bireysel müşteriler

yararlanabilir. Ek kart sahipleri kampanyadan yararlanamazlar.

—Her kart kampanyadan toplamda en fazla 50 TL bonus veya 4000 mil kazanabilir.

—Kampanyadan sadece yeni katı
lı
mcı
lar yararlanabilir. Mevcutta ş
irketimizde katı
lı
mcı
sıolduğu bireysel emeklilik sözleşmesi olan

müşterilerimiz kampanyadan yararlanamazlar.

—Katı
lı
mcı
nı
n ek faydadaki koşullarısağlayan birden fazla sözleşmesi olmasıdurumunda katı
lı
mcı
nı
n yürürlük tarihindeki en eski

sözleşmesine bu ek fayda verilecektir.

—Kampanya başvuruları
nda, katı
lı
mcıve ödeyen farklıkişiler olduğunda, provizyon alı
nan ve kampanya koşulları
nda tanı
mlanan kredi
kartı
na bonus veya mil yüklemesi yapı
lacaktı
r.
—Kampanyadan,

faydalanı
labilir.

11.08.2014

– 13.10.2014

tarihleri arası
nda (bu tarihler dahil) yeni teklifin imzalanması durumunda

—Kampanyadan yararlanı
labilmesi için katı
lı
mcı
nı
n iletişim posta adresi, iletişim posta adresi yoksa en güncel posta adresinin yukarı
da
belirtilen illerden biri olmasıgerekmektedir.

—Katkıpayları
nı3 aylı
k, 6 aylı
k veya yı
llı
k olarak ödeyen sözleşmelerin kazandı
ğıbonus/mil tutarı
, aylı
ğa indirgenmiş katkıpayı
tutarı
nı
n Türk Lirasıdeğeri üzerinden hesaplanacaktı
r.

—Döviz cinsinden alı
nan katkıpayıprovizyonunun alı
ndı
ğıgünün T.C. Merkez BankasıDöviz Efektif Satı
ş kuru kullanı
larak Türk
Lirası
’
na çevrilecektir.

— Kampanya koşulları
nısağlayan sözleşmeler için ilgili kredi kartı
na bir kereye mahsus peş
in olarak ilk katkıpayı
nı
n %10’
u kadar
Bonus veya 250 TL ve üzeri ilk katkıpayıödemeleri için 4000- 250 TL altıilk katkıpayıödemeleri için 2000 mil 29.12.2014 tarihinde
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafı
ndan yüklenecektir.

— 15 İ
lde Bonus/Mil Ödüllü Bireysel Emeklilik Kampanyasıbaşka bir kampanya ile birleştirilemez.

— Bu kampanyadan İ
şveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Türkiye Finans Katı
lı
m BankasıA.Ş. dağı
tı
m kanalıüzerinden üretilen
bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.

— Kampanya koşulları
nısağlamı
şve ödeme periyodu aylı
k olan sözleşmeler için 11.08.2014-15.12.2014 tarihleri arası
nda (bu tarih

dahil) kampanya kredi kartı
yla ilk iki vadenin provizyonunun alı
nmı
şolması; 3-6-12 aylı
k periyotlarda ödenen sözleşmelerde ise

belirtilen tarihe kadar aylı
k baza indirgenmiş ilk iki vadenin provizyonunun kampanya kredi kartı
yla alı
nmasıkoşuluyla ödül
yüklemeleri yapı
lacaktı
r.

—Ödeme aracıdeğişikliği yapı
ldı
ğıtespit edilen sözleşmelere ödül yüklemesi yapı
lmayacaktı
r.

—15.12.2014 tarihine kadar ek faydaya konu düzenli katkıpayıprovizyon/provizyonları
nı
n iptal edilmesi durumunda ek faydadan
faydalanı
lamayacaktı
r.

—11.08.2014 – 15.12.2014’
e tarihleri arası
nda düzenli katkıpayıtutarı
nı
n düşürülmemesi gerekmektedir.

—Ödül yüklemesi 15.12.2014 tarihinde müşterinin sözleşmesinde ödeme aracıolarak tanı
mlıgörünen karta yapı
lacaktı
r.
—Kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartı
nı
n Telefon-Posta yoluyla alı
şverişişlemine açı
k olmasıgerekmektedir.

—Bu kampanya nedeniyle karta yüklenen Bonus tutarı
, Bonus Plus veya Bonus Premium Kartı
na geçmek için son 12 ayda kazanı
lan
bonus hesaplanı
rken dikkate alı
nmaz.

—Tarafı
nı
zla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. arası
nda yapı
lan sözleşme koşullarıgeçerlidir.

Bilginize sunar, mutlu ve sağlı
klıgünler dileriz.
Saygı
ları
mı
zla,
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

