GENERALİ’DEN ÇEKİLİŞ KAMPANYASI
Bu kampanya GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından MPİ’nin 25.02.2016
tarih ve 24951361-255.01.02/431-1932 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM
tarafından düzenlenmektedir.
GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada
01.03.2016 (saat:09:00) –31.05.2016 (saat:23:59) tarihleri arasında,
Türkiye genelinde, Generali Sigorta A.Ş.’ye ait, 0850 555 55 55(ücretsiz)
numaralı Generali Çağrı Merkezini arayarak veya Generali Sigorta A.Ş.
ürünlerinin tanıtımının yapıldığı www.generali.com.tr adresine giriş
yaparak veya Generali Sigorta A.Ş.’ye ait tüm Acenteler, Bankalar veya
Brokerlar üzerinden ulaşarak sigorta sözleşmesi teklifi sunulabilmesi için
gerekli ad, soyad, adres, telefon ve email bilgilerini kayıt ettirerek
hesaplama formunu doldurup (Konutu için(sahip olunan evin riziko
durumunu tespite yönelik sorular) Prestij Evim Ekstra Sigortası, Mini
Evim Ekstra Sigortası, Mini Evim Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası
(DASK), Konut Paket (Evim Paket) sigortası, Süper Aile Konut Sigortası
veya Motorlu taşıtı için (kullandığı araç, ehliyet ve araç kullanımı konulu
sorular) Prestij Trafik Sigortası, Prestij Kasko Ekstra Sigortası, Mini
Kasko Ekstra Sigortası, Mini Kasko Sigortası veya Ferdi kaza ürünleri
için (Kişinin bireysel kaza riski durumunu tespite yönelik sorular) Prestij
Kişisel Güvencem Ekstra veya Mini Kişisel Güvencem Ekstra, Mini
Kişisel Güvencem) ürünlerin herhangi biri için sigorta sözleşmesi teklifi
alan kişilere her bir konut için 1 çekiliş hakkı olmak üzere toplamda 3
çekiliş hakkı, her bir farklı motorlu taşıt için 1 çekiliş hakkı olmak üzere
toplamda 3 çekiliş hakkı, bireysel ferdi kaza ürünleri için her bir birey için
bir çekiliş hakkı verilecektir. İkramiye olarak, 1 kişi Apple macbok Aır
MJVG2TU/A İ5 1.6 Ghz GB, 1 kişi Samsung EU-40JU6470 Led TV 40”
101 cm UHD TV, 1 kişi Apple 42 mm Alüinyum Kasa Spor Kordon
(MJ3T2TU/A), 1 kişi Sony Playstation 4 500 Gb Oyun Konsolu, 1 kişi
Apple Ipad Mini 2 Retina 16 GB Wİ-Fİ UzayGri(ME276TU) ikramiye
kazanacaktır. Çekiliş 08.06.2016 tarihinde saat 09:30’da Mucize Tanıtım
ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Toplantı Salonu Eski Osmanlı Sk.
No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. Kazanan
talihliler 14.06.2016 tarihli Star Gazetesinde duyurulacaktır. 29.06.2016
tarihine kadar başvurmayan asillerle, 14.07.2016 tarihine kadar
başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez. Kampanyaya

www.generali.com.tr internet adresi ve Generali Çağrı Merkezi üzerinden
isteyen herkes ücretsiz katılabilir. Bir kişi birden fazla ikramiye
kazanamaz. Hesaplama formu sadece poliçe fiyat bilgisi öğrenme
amaçlıdır, alım veya hiçbir ticari şart yoktur. Generali Çağrı Merkezi,
Generali Sigorta A.Ş.’ye ait tüm Acenteler üzerinden alınan teklif ve
müşteri kayıtları sigortacılık sistemi ve CRM uygulamaları üzerinde
tutulmaktadır ve teklif almak ücretsizdir.
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. Bir kişi, aynı
araç/ aynı konut/aynı birey ile 1 kez katılabilir. Aynı araç/ aynı konut/aynı
birey farklı kişilerce tekrarlı girilmesi halinde ilk katılım kabul edilecektir.
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+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve
diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya katılan
herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve Prestij Trafik Sigortası hariç olmak
üzere, kampanyaya dahil diğer sigorta ürünleri ile ilgili olarak,
Generali’nin Risk kabul esasları çerçevesinde bazı kişilere teklif
verilemeyebilir ve bu sebeple çekiliş hakkı tanınmayabilir.

