BJK Sigorta Çekiliş Kampanyası
Bu kampanya GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından MPİ’nin 19.08.2016 tarih ve
24951361-255.01.02/2018-6567 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından
düzenlenmektedir.
GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada25.08.2016
(saat:09:00) –25.11.2016 (saat:23:59) tarihleri arasında, Türkiye genelinde
Generali Sigorta A.Ş.’yeait, www.sampiyonunsigortasi.com(ücretsiz) adresindeki
kampanya sayfasına,gsm numarası, e-mail adresi ve doğum tarihi bilgilerini
girdiklerinde ekrana gelecek ad, soyad, adres bilgilerinin doğruluğunu teyit ettikten
sonra ücretsiz olarak Prestij Trafik Sigortası, Prestij Trafik Ekstra Sigortası, Prestij
Kasko Ekstra Sigortası, Prestij Evim Ekstra sigortası, Mini Evim Ekstra
sigortası,Mini Evim sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası(DASK), Prestij Kişisel
Güvencem Ekstra, Mini Kişisel Güvencem Ekstra, Mini Kişisel Güvencem isimli
sigorta poliçelerinin herhangi biri için teklif talebinde bulunduktan sonra bu talep ile
ilgili olarak 0850 555 55 55 numaralı Generali Sigorta Çağrı Merkezi tarafından
aranmaları sonucunda talepte bulundukları poliçeyi satın alanlara poliçe tutarının
her 100 TL’ si için 1 çekiliş hakkı verilecektir. İkramiye olarak, 20 kişi ADİDAS
FORMA K.K. 16-17, 10 kişi BJK CHALLENGE M.DİK F.TOPU N.5 kazanacaktır.
Çekiliş 06.12.2016 tarihinde saat 10:00’daMucize Tanıtım ve Organizasyon
Hizmetleri Ltd. Şti. Toplantı Salonu Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli /
İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan talihliler 08.12.2016 tarihli Star
Gazetesinde duyurulacaktır. 23.12.2016tarihine kadar başvurmayan asillerle,
07.01.2017 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim
edilmez.Kampanyaya www.sampiyonunsigortasi.com internet adresi üzerinden
isteyen herkes ücretsiz katılabilir. Trafik ve DASK sigortaları hariç diğer ürünlerle
ilgili olarak; Generali Sigorta risk kabul esasları çerçevesinde teklif vermemekte
serbest olup; bazı kişiler bu sebeple kampanyadan yararlanamayabilir. Kampanya
bitimine kadar poliçesini iptal eden veya poliçesi yasal mevzuat kapsamında iptal
edilen veya geçersiz sayılan kişilere çekiliş hakkı verilmeyecektir.1 kişi birden fazla
ikramiye kazanamaz.Katılımda sunulan ad, soyad ve adres bilgilerinin doğruluğu,
yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımda, kampanya sayfası
sistem kayıtları esas alınır. Ad, soyad ve
adres bilgilerinin herhangi birinde eksiklik olan kişilere çekiliş hakkı verilmeyecektir.
Generali Sigorta A.Ş.’ye ait, 0850 555 55 55numaralı Çağrı Merkezi Standart şehir
içi arama dakika ücretleri geçerli olup, arayan kişinin kullandığı tarifeye bağlı olarak
ücretlendirilir.Generali Sigorta A.Ş, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri
Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış
olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin

bedeli içinde bulunan KDV ve ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.Kampanyaya katılan herkes bu şartları
kabul etmiş sayılacaktır.

