“KATKI PAYINI ARTIR 20 TL’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 01.11.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında,
mevcut katkı payı tutarı:
45 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.
YARARLANMA KOŞULLARI
 İlgili bonus ödemeleri, T. Garanti Bankası Bonus ve Money Card ile yapılan ödemelerde geçerli olup ilgili bonus tutarı T.Garanti
Bankası A.Ş. tarafından ilgili kartlara yatırılacaktır.
 Kampanya öncesi ödenen son katkı payı ile kampanya döneminde ödenen son katkı payı arasındaki fark, katkı payı artışı olarak
dikkate alınacaktır. Aynı dönemde belirtilen kredi kartları ile ödenen başlangıç kapitalleri ve ek katkı payı ödemeleri kampanyaya
dahil değildir.
 Kampanya tarihleri arasında bireysel emeklilik katkı payı arttırılmış ve arttırılmış katkı payı Garanti Bonus ve Money Card (Kredi
kartının ilk 6 hanesi 375627; 404308; 426886; 426887; 426888; 482489; 482490; 482491; 487074; 487075; 520097; 520640;
522204; 528256; 540669; 540709; 554960 olan kartlar) ile ödenen sözleşmeler yararlanabilirler.
 Kampanyaya katılım tarihinden önceki katkı payı ödemelerini hesaptan, manuel ya da kampanya kartları dışında bir kredi kartından
ödeyen müşteriler, ödeme aracını kampanya kredi kartlarından biriyle değiştirip, arttırılmış katkı payı tutarı üzerinden ilk provizyonu
bu kartla ödeyerek kampanyadan yararlanabilirler.
 Kampanyadan, kampanya dâhilinde katkı payı artışı yapan asıl kart sahibi, bireysel müşteriler yararlanabilir; ek kart sahipleri
kampanyadan yararlanamazlar.
 Tüm Ticari kartlar ve Altın Bonus Card'la yapılan ödemeler kampanya dışında tutulacaktır.
 Bu kampanyadan İşveren Grup Emeklilik sözleşmeleri ile Denizbank A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. dağıtım kanalı
üzerinden üretilen bireysel emeklilik sözleşmeleri hariç tüm planlar yararlanacaktır.
 Kampanyadan yararlanabilmek için katkı payı artışı yapılan Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. bireysel emeklilik sözleşmesinin
kampanya tarihlerinde yükseltilmiş katkı payının 07.01.2011 tarihine kadar ilgili kampanya kredi kartından provizyonunun alınması
gerekmektedir.
 Her kart, kampanyadan toplamda en fazla 100 TL bonus kazanabilir.
 Bu kampanya Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş bünyesinde devam eden başka bir kampanya ile birleştirilemez.
 Döviz cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinde ödemenin yapıldığı günün Merkez Bankası Döviz Efektif Satış kuru kullanılarak
katkı payı Türk Lirası’na çevrilir ve yüklenecek bonus tutarı Türk Lirası cinsinden artışa göre hesaplanır.
 Katkı paylarını 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyen sözleşmelerin kazandığı bonus tutarı, aylığa indirgenmiş katkı payı tutarının
Türk Lirası değeri üzerinden hesaplanacaktır ve yukarıda belirtilen değerine göre bonus yüklenecektir. (Ödeme periyodu 3, 6 veya 12
ay olan sözleşmelerin BES katkı payı provizyonunun, 07.01.2011 tarihine kadar kampanyaya katılan karttan ödenmesi
gerekmektedir.)
 Kampanya başvurularında, katılımcı ve ödeyen farklı kişiler olduğunda, ödeme yapılan T. Garanti Bankası Bonus kredi kartı
kampanya şartlarını yerine getirdiğinde bonus ödemesi sadece sözleşmenin arttırılmış katkı payı tutarının ödendiği karta yapılacaktır.
 Kampanyadan 01.11.2010 – 30.11.2010 tarihleri arasında belirlenen aralıklarda katkı payı artışı yapan ve artış yapılan tutar
üzerinden ilk provizyonu 30.11.2010 tarihine kadar ilgili kredi kartından alınan müşterilerin bonusları 17.12.2010 tarihinde,
01.12.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında belirlenen aralıklarda katkı payı artışı yapan ve artış yapılan tutar üzerinden ilk provizyonu
07.01.2011 tarihine kadar ilgili kredi kartından alınan müşterilerin bonusları 26.01.2011 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.
 T.Garanti Bankası A.Ş. ,haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 Katılımcıdan veya ödeyenden kaynaklanan gecikmelerden Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve T.Garanti Bankası A.Ş. sorumlu
değildir.
 Kampanyaya katılan tüm müşteriler kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. Kampanya koşullarını sağlayarak bonus yüklemesi
yapılmış olan sözleşmeler için kampanya bitiş tarihinden itibaren (31.12.2010) 12 ay boyunca aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi
durumunda, kredi kartlarına yüklenen bonus tutarları, ilgili kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır.
· Bireysel emeklilik sözleşmesinden erken çıkış, hesap birleştirme, başka şirkete aktarım yapılması durumunda,
· Taahhüt edilen katkı payı tutarının düşürülmesi veya ödeme aracının değiştirilmesi durumunda,
· Taahhüt edilmiş katkı payı tutarının üzerinden düzensiz ödeme yapılması durumunda. (Toplam 12 aylık vadenin
tamamının ödenmiş olmaması durumunda)

KAMPANYA İŞLEYİŞİ
 Kampanyadan faydalanma hakkına sahip olan katılımcıların Bonus kartına bir sefere mahsus peşin bonus yüklenir.
 Aylık katkı payı taahhüt tutarı kart limitinin %70’ini aşamaz.
 Kampanyadan yararlanabilmek için katkı payı ödemesini yapacağınız bonus karta ilişkin ekstre borçlarınızın geçmişe dönük her ay
düzenli olarak ödenmiş veya gecikmeye girmemiş 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.Ş. (“Garanti Bankası”) ile imzalanan kredi
kartı üyelik sözleşmesi hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle kartın Garanti Bankası’nca iptal edilmesi, kampanyadan
yararlanmaya başladığınız tarihten itibaren 12 ay geçmeden sistemden erken ayrılma talebinde bulunmanız, aktarım veya başka
şirkete hesap birleştirme talebinde bulunmanız veya taahhüt ettiğiniz katkı payı tutarını düşürmeniz hallerinde, kampanyaya
katılımınız sona erer.
 Bu nedenlerle, kampanyaya katılımınız sona erdiğinde kartın kapatıldığı veya sistemden ayrıldığınız tarihten sonra düzenlenecek ilk
hesap özetinde “Katkı Payını Artır 20 TL’den 60 TL’ye kadar Bonus Kazan” kampanyası gereği size kampanyanın sonunda verilen
ekstra bonuslar ilgili kartınıza borç olarak yansıtılacaktır.
 Bu kampanya nedeniyle kartınıza yüklenen Bonus tutarı, Bonus Plus veya Bonus Premium Card'a geçmek için son 12 ayda
kazanılan bonus hesaplanırken dikkate alınmaz.

