Ek Katkı Payı/Başlangıç Katkı Payı Ödemenize Ekstra Mil Kampanyası
Değerli müşterimiz,
14.07.2014 – 15.08.2014 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Miles &Smiles kartla ek katkı payı veya başlangıç
katkı payı ödeyen müşterilerimizin yararlanabileceği Ek Katkı Payı/Başlangıç Katkı Payı Ödemenize Ekstra Mil
Kampanyası düzenlenecektir. Kampanya tarihleri arasında, Miles &Smiles kredi kartı ile yapılan;
•

Toplamda 5.000 TL -10.000 TL arası başlangıç katkı payı ve/veya ek katkı payı ödemelerinde 2000 mil,

•

Toplamda 10.000 TL ve üzeri başlangıç katkı payı ve/veya ek katkı payı ödemelerinde ise 5000 mil bir
defaya mahsus olarak, ödeme yapılan ilgili kredi kartlarına yatırılacaktır.

Yararlanma Koşulları
—Kampanya, American Express, Amex Business, Bonus Business, Flexi Card, Paracard, Altın Bonus, Deniz Bonus,
TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy, Burgan Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank Bonus,
Fibabanka Bonus, PTT Bonus ile yapılan provizyon ödemelerinde geçerli değildir. Sadece Miles&Smiles kredi kartı ile
yapılan provizyon ödemelerinde geçerlidir.
—Ticari kartlarla yapılan başlangıç katkı payı ya da ek katkı payı provizyon ödemeleri kampanyaya dahil
edilmeyecektir.
—Kampanya tarih aralığında ödenen ve toplamda 5000 TL’nin altında kalan başlangıç katkı payı ya da ek katkı payı
provizyon ödemeleri için kampanyadan yararlanılamaz.
—Kampanyadan, kampanya koşullarını sağlayan asıl kart sahibi, bireysel müşteriler yararlanabilir; ek kart sahipleri
kampanyadan yararlanamazlar.
—Her kart kampanyadan toplamda en fazla 5000 mil kazanabilir.
—Kampanyadan yararlanmak için , 14.07.2014 – 15.08.2014 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Miles &Smiles
kredi kartı ile ek katkı payı veya başlangıç katkı payı provizyonunun alınması gerekmektedir.
—Kampanya başvurularında, katılımcı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen farklı kişiler olduğunda provizyon
ödemesinin yapıldığı kredi kartına mil yatırılacaktır.
—Döviz cinsinden yapılan ödemeler ödemenin yapıldığı günün T.C. Merkez Bankası Döviz Efektif Satış kuru
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilecektir.
—Bu kampanyadan İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Denizbank A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
dağıtım kanalı üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.
—Sözleşme için cayma hakkının kullanılması ya da provizyonun iptal edilmesi durumunda ödül yüklemesi
yapılmayacaktır.
—15.09.2014 tarihine kadar ek faydaya konu ek ve/veya başlangıç katkı payı provizyonlarının iptal edilmesi
durumunda ödül yüklemesi yapılmayacaktır.
—Kampanya koşullarını sağlayan sözleşmeler için ödül mil 24.09.2014 tarihinde ilgili ödeme aracına

bir kereye

mahsus peşin olarak Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından yüklenecektir.
—Ek faydanın geçerli olduğu tarihte katılımcının ek faydanın geçerli olduğu planda yürürlükte sözleşmesinin
bulunması gerekmektedir.
—Kampanyadan

yararlanabilmek

için

kredi

kartının

Telefon-Posta

yoluyla

alışveriş

işlemine

açık

olması

gerekmektedir.
—Bu kampanya nedeniyle karta yüklenen Bonus tutarı, Bonus Plus veya Bonus Premium Kartına geçmek için son 12
ayda kazanılan bonus hesaplanırken dikkate alınmaz.
—Taksitli işlemler ve ödül kullanımları kampanyaya dahil değildir. İade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır. İşlemler
mutlaka Garanti Bankası POS'undan geçmelidir.
—Tarafınızla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında yapılan sözleşme koşulları geçerlidir.

Bilginize sunar, mutlu ve sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

