ONLINE TRAFİK VEYA KASKO SİGORTASI
SATIN ALANA GENERALİ FIRSATLAR
KULÜBÜ'NDEN EKSTRA 500 PUAN HEDİYE
KAMPANYASI
Kampanya Adı: Online Trafik veya Kasko Sigortası Satın Alana
Generali Fırsatlar Kulübü’nden ekstra 500 Puan Hediye Kampanyası
Kampanya Süresi: 1 Nisan 2016-30 Nisan 2016
Kampanya Organizatörü: Generali Sigorta A.Ş. (Ticaret Sicil no:
252555) (bundan böyle "Generali" olarak adlandırılacaktır)
Kampanya Koşulları: " Online Trafik veya Kasko Sigortası Satın Alana
Generali Fırsatlar Kulübü’nden ekstra 500 Puan Hediye Kampanyası "
başlıklı bu Kampanya, Kampanya organizatörü tarafından ilan edilen,
Kampanya Kurallarında belirtilen koşulları yerine getiren, 18 yaşından
büyük, sigorta ettiren sıfatına haiz gerçek kişilere yönelik bir tanıtım
kampanyasıdır.
Kampanya Kuralları: Bu tanıtım kampanyası, süre bakımından
sınırlıdır. Belirtilen tarihler arasında www.generali.com.tr ’den otomobil
tipi araçlar için Generali’den ilk defa Zorunlu Trafik Sigortası ya da Prestij
Kasko Ekstra Sigortası satın alan ve bu kampanyadan yararlanmak
istediğini belirten müşterilere Generali Fırsatlar Kulubu’nden
www.generalifirsatlarkulubu.com sitesinden kullanılmak üzere ekstra
500 puan verilecektir. Bu tanıtım kampanyasına konu olan Zorunlu Trafik
Sigortası ve Kasko Sigortası ürünleri otomobil tipi araçlar için geçerli olup
Kasko Sigortası teklifi risk kabul kriterlerimize göre her müşteriye kasko
sigortası teklifi verilemeyebilecektir.
Sigorta Poliçesi Satın Alma Koşulları: Ekstra 500 Kulüp puanına hak
kazanmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmek gereklidir: - Kampanya
süresi boyunca ww.generali.com.tr kanalından satın alınan Prestij
Kasko Ekstra Sigortası veya Zorunlu Trafik Sigortası poliçelerinin primın
tamamı veya taksitle ödenmesinin poliçe üzerinde kararlaştırıldığı
hallerde poliçenin peşinatının ödenerek, poliçenin aktif/geçerli hale
getirilmiş olma ve poliçenin iptal edilmemiş olma şartı aranmaktadır.
Kredi kartı ödemelerinde puanlar ödemenin tamamlanması akabinde
derhal iletilecektir. Havale ödemelerinde ise ödeme yapıldıktan ve poliçe
tanziminden sonra puanlar tanımlanacaktır. Puanlar, poliçe satın alma
işlemi ile aynı tarihte yüklenecek ve ertesi gün kulübün web sitesinde

görülebilir olacaktır. Poliçenin, düzenlenme tarihinden sonraki 30 gün
içinde iptal edilmesi halinde, söz konusu poliçeye ait olan tüm kazanılmış
puanlar, Sitedeki toplam puandan düşülerek geri alınır. Satın alınan
poliçelere ait olan puanlar, poliçe başlangıç tarihinden 30 gün sonra
etkinleştirilir ve kullanılabilir hale gelir.
Değerlendirme ve Muafiyetler: Kampanya, kampanya süresi dahilinde
değerlendirilecektir. Puanlar,hak kazanan kişilere poliçe prim
ödemesinden hemen sonra tanımlanacaktır fakat başlangıçtan 30 gün
sonra aktif kullanılabilir hale gelir.
Nihai Hükümler: Generali, 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, Generali tarafından
imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve Kampanyanın duyurulduğu gün
uygulamaya konmuş olacaktır. Bu tanıtım Kampanyasına katılan kişiler,
puan verilmesinin infazı şart bir kanuni hak olmadığını bilmelidir. İşbu
Kampanyaya ilişkin tanıtım malzemeleri ile ilgili belirsizlik olması halinde,
burada yer alan ilgili hüküm geçerli olacaktır

