“KATKI PAYINI ARTIR 20TL’DEN 60 TL’YE KADAR BONUS KAZAN” KAMPANYA KOŞULLARI
KAMPANYA TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

“Katkı Payını Artır 20 TL’den 60 TL’ye kadar Bonus Kazan" kampanyası çerçevesinde
23.11.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında, Mevcut Katkı payı tutarı:
40 TL - 69,99 TL arasında arttırıldığında 20 TL bonus,
70 TL - 99,99 TL arasında arttırıldığında 30 TL bonus,
100 TL -199,99 TL arasında arttırıldığında 50 TL bonus,
200 TL ve üzerinde arttırıldığında 60 TL bonus kazanılacaktır.
30 USD - 49,99 USD arasında arttırıldığında 20 TL bonus,
50 USD - 69,99 USD arasında arttırıldığında 30 TL bonus,
70 USD -139,99 USD arasında arttırıldığında 50 TL bonus,
140 USD ve üzerinde arttırıldığında 60 TL bonus kazanılacaktır.
20 EUR - 34,99 EUR arasında arttırıldığında 20 TL bonus,
35 EUR - 49,99 EUR arasında arttırıldığında 30 TL bonus,
50 EUR - 94,99 EUR arasında arttırıldığında 50 TL bonus,
95 EUR ve üzerinde arttırıldığında 60 TL bonus kazanılacaktır.
YARARLANMA KOŞULLARI


İlgili bonus ödemeleri, T. Garanti Bankası Bonus ve Money Card ile yapılan ödemelerde
geçerli olup Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (GÖSAŞ)
tarafından ilgili kartlara
yatırılacaktır.



Kampanyaya katılan müşterilerden, 12 ay içinde bireysel emeklilik sözleşmesinden erken
çıkış yapılan aktarım veya hesap birleştirme ile başka şirkete giden ve, katkı payı tutarı
düşürülmesi, ödeme aracı değişikliği (aşağıda ilk 6 hanesi belirtilen kredi kartlarının dışına
çıkılması) veya düzensiz ödeme yapan müşterilerin kredi kartlarına yüklenen bonus tutarı
ilgili kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır. (T. Garanti Bankası Bonus Card ile yapılan
ödemeler sonrası kazanılan 20 TL / 30 TL / 50 TL/ 60 TL Bonus, müşteri ekstresine borç
olarak yansıtılacaktır.)



Kampanya tarihleri arasında bireysel emeklilik katkı payını artıran ve arttırılmış katkı
payını Garanti Bonus Card (Kredi kartının ilk 6 hanesi 375627; 404308; 426886; 426887;
426888; 482489; 482490; 482491; 487074; 487075; 540669; 540709; 554960 olan kartlar)
ile en az 12 ay süre ödemeye devam eden katılımcılar yararlanabilirler.



Bu kampanya, kampanya başlangıç tarihinden önceki en son BES katkı payı ödemelerinin
yukarıda ilk 6 hanesi belirtilen kredi kartları ile yapılması durumunda geçerlidir. Kampanya
öncesi ödenen son katkı payı ile kampanya döneminde ödenen katkı payı arasındaki fark,
katkı payı arttırımı olarak dikkate alınacaktır.



Kampanyadan, kampanya dâhilinde katkı payı artışı yapan asıl kart sahibi, bireysel
müşteriler yararlanabilir; ek kart sahipleri kampanyadan yararlanamazlar.



Tüm Ticari kartlar kampanya dışında tutulacaktır.



Bu kampanyadan İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ve Denizbank dağıtım kanalı
üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri yararlanamaz.



Kampanyadan yararlanabilmek için katkı payı artışı yapılan Garanti Emeklilik ve Hayat
A.Ş. bireysel emeklilik ürünün kampanya tarihlerinde kredi kartından yükseltilmiş ilk katkı
payının 1 Şubat 2010 tarihine kadar provizyonunun yukarıda belirtilen kredi kartları
aracılığıyla alınması gerekmektedir.



Her sözleşme KP artış kampanyasından 1 defa yararlanabilir.



Her kart KP artış kampanyasından toplamda en fazla 100 TL bonus kazanabilir.



KP artış kampanyası başka bir kampanya ile birleştirilemez.



Kampanya başvurularında, katılımcı ve ödeyen farklı kişiler olduğunda ödeme yapılan T.
Garanti Bankası Bonus kredi kartı kampanya şartlarını yerine getirdiğinde bonus ödemesi
bu karta yapılacaktır.



Kampanyadan 23 Kasım - 20 Aralık 2009 tarihleri arasında faydalanan müşterilerin
bonusları 30 Aralık 2009 tarihinde, 21 Aralık - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında faydalanan
müşterilerin bonusları ise 08 Şubat 2010 tarihinde yüklenecektir.



Kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartının Telefon-Posta yoluyla alışveriş işlemine
açık olması gerekmektedir.



Bu kampanya nedeniyle karta yüklenen Bonus tutarı, Bonus Plus veya Bonus Premium
Kartına geçmek için son 12 ayda kazanılan bonus hesaplanırken dikkate alınmaz.



Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını
saklı tutar.



Katılımcıdan veya ödeyenden kaynaklanan gecikmelerden Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
ve GÖSAŞ sorumlu değildir.



Kampanyaya katılan tüm katılımcılar kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.

KAMPANYA İŞLEYİŞİ


Kampanyadan faydalanma hakkına sahip olan katılımcıların Bonus kartına bir sefere
mahsus pesin bonus yüklenir.



Aylık katkı payı taahhüt tutarı kart limitinizin %70’ini asamaz.



Kampanyadan yararlanabilmek için katkı payı ödemesini yapacagınız bonus karta iliskin
ekstre borçlarınızın geçmise dönük her ay düzenli olarak ödenmis veya gecikmeye
girmemis olması gerekmektedir.



“Katkı Payını Artır 20 TL’den 60TL’ye kadar Bonus Kazan” kampanyasına katılımınızdan
itibaren kart borcunun düzenli ödenmemesi nedeniyle gecikmeye girmesi veya kartınızın
kullanıma kapatılması, T.Garanti Bankası A.S (“Garanti Bankası”) ile imzalanan kredi kartı
üyelik sözlesmesi hükümlerine aykırı davranıslar nedeniyle kartın Garanti Bankası’nca iptal
edilerek yenilenmemesi, kampanyadan yararlanmaya basladıgınız tarihten itibaren 12 ay
dolmadan sistemden erken ayrılma talebinde bulunmanız, aktarım veya başka şirkete hesap
birleştirme talebinde bulunmanız veya taahhüt ettiginiz katkı payı tutarını düsürmeniz
hallerinde, kampanyaya katılımınız sona erer.



Bu nedenlerle, kampanyaya katılımınız sona erdiginde kartın kapatıldıgı veya sistemden
ayrıldıgınız tarihten sonra düzenlenecek ilk hesap özetinde “Katkı Payını Artır 20 TL’den
60TL’ye kadar Bonus Kazan” kampanyası geregi size kampanyanın sonunda verilen ekstra
bonuslar ilgili kartınıza borç olarak yansıtılır.



Bu kampanya nedeniyle kartınıza yüklenen Bonus tutarı, Bonus Plus veya Bonus Premium
Card'a geçmek için son 12 ayda kazanılan bonus hesaplanırken dikkate alınmaz.

