Generali-Tatil Çekilişi Kampanyası
KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya Adı : “Generali-Tatil çekilişi kampanyası“ Kampanya Süresi :
17 Kasım 2015 09.00 – 29 Şubat 2016 23.59 Kampanya Organizatörü :
Generali Sigorta A.Ş. (Ticaret Sicil no: 252555) (bundan böyle "Generali"
olarak adlandırılacaktır)
Kampanya Koşulları: “Generali – Tatil çekilişi kampanyası” başlıklı bu
kampanya, Kampanya organizatörü VE MPI tarafından ilan edilen,
Kampanya Kurallarında belirtilen koşulları yerine getiren, 18 yaşından
büyük; ev sahibi veya bir gayrimenkulde yazılı bir kira sözleşmesi
uyarınca doğrudan kiracı sıfatı bulunan gerçek kişilere yönelik tek
seferlik bir satış,promosyon ve çekiliş kampanyasıdır.
Kampanya Kuralları: 17.11.2015 ( saat 09.00) 29.02.2016 (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.’ye ait tüm Acenteler üzerinden ad,soyad adres,
bilgilerini sunduktan sonra veya Generali Sigorta A.Ş. ürünlerinin
tanıtımının yapıldığı www.generali.com.tr (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 konutu için Prestij Evim
Ekstra sigortası, Mini Evim Ekstra sigortası, Mini Evim sigortası, Konut
Paket (Evim Paket) sigortası, Süper Aile Konut sigortası isimli konut
sigorta poliçelerinin herhangi birini satın alan müşterilere 1 çekiliş hakkı
verilecektir. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Bu tanıtım
kampanyası süre bakımından sınırlıdır. Risk kabul esasları çerçevesinde
bazı kişilere teklif verilemeyebilir ve poliçe tanzim edilememesi sebebi ile
çekiliş hakkı tanınamayabilir. Kampanyaya katılan herkes bu şartları
kabul etmiş sayılacaktır. Detaylar için 0850 555 55 55 ve generali.com.tr
.Konut Paket sigortası ve Süper Aile Konut sigortası sadece Generali
acente kanalı vasıtası ile satışı yapılan ürünler olup; çağrı merkezi ve
web sitesi kanalından satışı mümkün değildir. Çekilişe hak kazanmak
için aşağıdaki koşulları yerine getirmek gereklidir:
Kampanya süresi boyunca satın alınan poliçe:
o Poliçenin kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında satın
alınmış ve primin ödenerek poliçenin yürürlüğe sokulmuş olması
gerekmektedir.
o Generali Sigorta çağrı merkezi ve Generali Sigorta adına satış yapan
dış kaynaklı çağrı merkezleri, Generali Sigorta web sitesinden yapılan
taksitli satışlarda poliçe priminin kredi kartı ile sanal POS üzerinden
ödenmesi gerekmektedir. Acente ve broker kanalından yapılan taksitli

satışlarda ilgili acentelerle ve brokerlarla yapılan anlaşmalar
çerçevesinde poliçe priminin tamamının veya taksitle ödenmesine karar
verilmesi halinde ilk taksidin kredi kartı ile sanal POS üzerinden
ödenmesi veya mail order ile veya banka yoluyla ödenmesi
gerekmektedir.
o Çekilişe kadar satın alınan sigorta poliçeleri geçerli/ yaşayan sigorta
poliçesi olmalıdır. Poliçenin Sigortalı/Sigorta ettiren veya Generali
tarafından fesih veya İptal edilmesi veya sigorta ettiren tarafından
cayılması halinde satın alınmış olan ilgili poliçe nedeniyle verilmiş çekiliş
hakkı da iptal edilecektir.
o İşbu kampanya koşullarında yer alan diğer şartları yerine getirmelidir.
o Katılımcı, Generali’nin rün ve kampanyaları hakkında bilgi verilmek
üzere Generali’nin kendisiyle elektronik ticari iletişim kurmasına izin
vermelidir.
Tatil ödülünün kullanımından önce kampanyaya konu olan, satın alınmış
poliçenin iptali durumunda, ödül hakkı yedek talihliye geçecektir.18
yaşından büyük ve ev sahibi veya bir gayrimenkulde yazılı bir kira
sözleşmesi uyarınca doğrudan kiracı sıfatı bulunanve yukarda adı geçen
poliçelerden birini yaptıran ve işbu dökümandaki diğer şartları taşıyan
kişilerin kampanya başvuruları dikkate alınacaktır.Kullanıcıların satın
alma yapabilmeleri ve çekiliş hakkına sahip olabilmeleri için mevcutta,
poliçe düzenlenmek istenen riziko adresine ait geçerli bir konut sigortası
poliçesi sahibi olmamaları gerekmektedir. Kazanılması halinde ödül bir
başkasına devredilemez. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul
etmiş sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve kampanya koşulları için
www.generali.com.tr veya 0850 555 55
Değerlendirme ve Muafiyetler:
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 belge arasında bir çelişki olması halinde, burada yer alan ilgili
hüküm geçerli kabul edilecektir.
YASAL METİN
Bu kampanya GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından MPİ’nin 13.11.2015
tarih ve 40453693-255.01.02/3366-7969 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM
tarafından düzenlenmektedir. GENERALİ SİGORTA A.Ş. tarafından
düzenlenen bu kampanyada; 17.11.2015 (saat:09:00) –29.02.2016

(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.’ye ait tüm Acenteler üzerinden
ad,soyad adres, bilgilerini sunduktan sonra veya Generali Sigorta A.Ş.
ürünlerinin tanıtımının yapıldığı www.generali.com.tr (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 konutu için
Prestij Evim Ekstra sigortası, Mini Evim Ekstra sigortası, Mini Evim
sigortası, Konut Paket (Evim Paket) sigortası, Süper Aile Konut sigortası
isimli konut sigorta poliçelerinin herhangi birini satın alan müşterilere 1
çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
Bu tanıtım kampanyası süre bakımından sınırlıdır. İkramiye olarak, 1
kişi çift kişilik 6 gece 7 gün NorwegianSky ile Miami ve Bahamalar
Seyahati (17.04.2016-23.04.2016 tarihleri arasında 5 yıldızlı
NorwegianSky gemisinde tam pansiyon konaklama 6 gece - 7 gün
süre ile iki kişilik olarak geçerlidir. Gemideki tüm aktivite ve
animasyonlar, Miami Alan-Otel-Liman transferleri, İstanbul-Londra /
Londra-Miami—Miami—Londra / Londra-İstanbul arası ekonomi
sınıfı uçuşlar, toplamda 2 Gece Miami’de kahvaltı dahil otel
konaklaması, iptal sigortası ve seyahat sağlık sigortasından
ibarettir. Seyahat, İstanbul'dan başlayacak ve İstanbul'da son bulacaktır.
İstanbul’a kadar ulaşım, vize ücreti, yurtdışı çıkış harcı bedeli, seyahate
dahil olmayan masraflar talihlilere aittir.). Çekiliş 03.03.2016 tarihinde
saat 09:30’da Eski Osmanlı Sk. No:10/5 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul
(Mucize Tanıtım Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Kazanan
talihliler 04.03.2016 tarihli Star Gazetesinde duyurulacaktır. 19.03.2016
tarihine kadar başvurmayan
asillerle, 03.04.2016 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri
teslim edilmez. Generali Çağrı Merkezi (0850 555 55 55(ücretsiz), web
sitesi ve Generali Sigorta A.Ş.’ye ait tüm Acenteler, üzerinden
oluşturulan poliçeler ve müşteri kayıtları sigortacılık sistemi ve CRM
uygulamaları üzerinde tutulmaktadır. Katılımda, kampanya sayfası
sistem kayıtları esas alınır. Ad, soyad ve adres bilgilerinin herhangi
birinde eksiklik olan kişilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanya
tarihleri arasında poliçelerini iptal eden katılımcıların çekiliş hakları da
iptal edilecektir.Seyahat ikramiyesi talihli ile birlikte iki kişiliktir. İstanbul’a
kadar ulaşım, pasaport, vize işlemleri ve masrafları, yurtdışı çıkış harcı,
ve seyahate dahil olmayan masraflar talihlilere aittir.Seyahat ikramiyesini
talihliden başkası kullanamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. 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.

