KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya Adı: Arkadaşını Davet Et
Kampanya Süresi: 25.03.2016- 30.06.2016
Kampanya Organizatörü: Generali Sigorta A.Ş. (bundan böyle "Generali"
olarak adlandırılacaktır)
Kampanya Koşulları: "Arkadaşını Davet Et" başlıklı bu Kampanya, Kampanya
organizatörü tarafından ilan edilen, Kampanya Kurallarında belirtilen koşulları
yerine getiren gerçek kişilere yönelik tek seferlik bir tanıtım kampanyasıdır.
Kampanya Kuralları:
Bu tanıtım kampanyası süre ve ödül miktarı bakımından sınırlıdır. Kampanya,
25.03.2016- 30.06.2016 tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyaya katılan bir kişi (Davet Eden) kampanya süresi boyunca azami 2250
puan kazanabilir. Kazanılacak puanların nakdi karşılığı olmadığı gibi paraya da
çevrilemezler.
Belirtilen tarihler arasında veya daha önceki bir dönemde www.generali.com.tr
adresini tıklayarak, 0850 555 55 55 numaralı 7/24 sigorta danışmanlığı hattını
arayarak, Prestij Trafik Sigortası veya Prestij Kasko Ekstra Sigorta poliçelerinden
birine ilişkin teklif almış olan veya bu poliçelerden satın almış olan sigorta ettiren
sıfatını haiz herkes, tanıdığı herhangi bir ve en fazla 5 arkadaşını, işbu
Kampanya süresince Generali’den sadece otomobil ve kamyonet tipi araçlar için
geçerli olmak üzere, Prestij Trafik Sigortası veya Prestij Kasko Ekstra sigortası
ürünü poliçesi satın almak üzere, bu Kampanyaya davet edebilir.
Davet edilen** kişi 0850 555 55 55 numaralı 7/24 sigorta danışmanlığı hattını
arayarak, Davet Eden’in adını ve plaka numarasını verdikten sonra; Prestij Trafik
Sigortası veya Prestij Kasko Ekstra sigorta poliçesi satın alması durumunda hem
davet eden hem de davet edilen kişiler kampanyanın tüm şartlarını yerine
getirmesi halinde, kampanya dahilindeki puanlara hak kazanırlar.
Kampanyaya dahil olabilmek ve Davet eden veya Davet edilen sıfatlarını
kazanabilmek için; 18 yaşından büyük olmak ve
Kampanyaya konu sigorta ürünlerinin sağlanacağı aracın maliki olmak
zorunludur.
Davet edilenin satın alma yapabilmeleri ve puan ödülüne sahip olabilmeleri için
mevcutta, geçerli ve yürürlükte bir kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesi sahibi
olmamaları gerekmektedir.
Hesaplama & Sigorta Poliçesi Prim Ödeme Koşulları:
Tarafların puan ödülüne hak kazanması için, kampanya süresi içinde davet
edilen kişinin poliçesi: Aktif/Geçerli hale gelmeli ve peşinat ödenmiş olmalı,

kampanya bitimine kadar bu sigorta poliçesinden cayılmamış olunmalıdır. Cayma
halinde davet eden ve davet edilene puan ödülü verilmeyecektir.
Kazanılması halinde ödül puan bir başkasına devredilemez.
Bu kampanya katılımcılarının verdiği bilgiler, güvenli bir şekilde saklanacaktır.
Kampanyaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Kasko
sigortası açısından Şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde bazı kişilere
teklif verilemeyebilir ve bu sebeple ödül puan kazanma hakkı
tanınamayabilir.
Ödüller: Davet Edene, Davet ettiği kişiler arasından kampanya koşullarına
uygun bir şekilde poliçe alan ve diğer şartları yerine getiren her kişi başına 450
puan generalifirsatlarkulubu.com sitesinde kullanmak üzere verilecektir. Davet
eden, en fazla 2250 ödül puana hak kazanabilir. Davet Edilen, kampanya
koşullarına uygun bir şekilde poliçe satın alması halinde 450 puan kazanacaktır.
Değerlendirme ve Muafiyetler: Kampanyanın sonuçlarının değerlendirilmesi;
kampanya süresi bittikten sonra ve her halükarda poliçenin ilk peşinatının
ödenmesini takip eden 30 gün tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Ödül
puan kazanan kişilere Kampanya değerlendirmesinin tamamlanmasından
itibaren en geç 1 hafta içerisinde yükleme yapılacaktır.
Nihai Hükümler: Organizatör, Kampanya süresi boyunca Kampanya koşullarını
veya
kurallarını değiştirme ve ayrıca Kampanyanın süresini kısaltma, Kampanyayı
erteleme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tanıtım kampanyasının
kuralları, Kampanya organizatörü tarafından imzalandığı gün yürürlüğe girecek
ve Kampanyanın duyurulduğu gün uygulamaya konmuş olacaktır. Bu tanıtım
Kampanyasına katılan kişiler, ödül verilmesinin infazı şart bir kanuni hak
olmadığını bilmelidir. Tanıtım Kampanyasına ilişkin tanıtım malzemeleri ile işbu
koşullar arasında çelişki olması durumda İşbu kampanya koşullarında yer alan
ilgili hüküm geçerli kabul edilecektir.

