
Kampanya Katılım Koşulları 

 Kampanya 5 Mart - 18 Mart 2018 tarihleri arasında geçerlidir. 

 

 Kampanyadan her müşteri bireysel emeklilik ve hayat sigortası olmak üzere ürün 

bazında yalnızca bir defa faydalanabilecek olup hediye çeki kazanılabilmesi için 18 

Mayıs 2018 tarihinde bireysel emeklilik hesabının veya hayat sigortası poliçesinin 

yürürlükte olması gerekmektedir. Ödüle hak kazanan müşterilerin telefon numaralarına 

hediye kodu (e-gift numarası ve kodu) 18 Mayıs 2018 tarihini takiben 2 (iki) işgünü 

içerisinde SMS olarak iletilecektir. 

 

 Kampanya kapsamında bir müşteri en fazla 50 TL tutarında (bir adet Ev Hanımları 

Emeklilik Planı ve bir adet Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası alınması durumunda) 

hediye çekine hak kazanabilir. 

 

 E-gift olarak tanımlanacak hediye çeklerinin kullanımında Boyner E-gift kuralları geçerli 

olup, ilgili E-gift uygulaması tüm BOYNER – YKM mağazalarında ve 

www.boyner.com.tr’de geçerlidir. E-gift kapsamında, online alışverişte kullanılmak 

üzere numara ve mağazalarda kullanılmak üzere QR kod linki oluşturularak müşterilere 

iletilecektir.  

 

 E-gift numarası sadece www.boyner.com.tr’de kullanılabilecektir. 

 

 E-gift QR Kodu ise sadece Boyner – YKM mağazalarında kullanılabilecektir. 

 

 E-gift uygulaması Boyner Kelebek kampanyaları dahil tüm indirim ve kampanyalarda 

geçerlidir ancak hediye çeki ve ürün hediyesi kampanyalarında geçerli değildir.  

 

 E-gift uygulaması, outlet mağazalarda geçerli değildir. 

 

 E-gift şeklinde tanımlanan numara ve QR kodların son kullanım süresi yoktur. 

 

 E-gift yüklenen bakiyeler, farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılabilir. 

 

 E-gift bakiyesi üzerinde yapılan harcamalar için nakit veya kredi kartı ile ödeme 

yapılabilir. 

 

 E-gift numarası ve QR kodları hamilinedir. Kayıp halinde takip edilemez, iptal edilemez 

ve iadesi yoktur. 

 

 Kampanya kapsamında hediye çeki kazanılabilmesi için, katkı payı/ prim ödemelerine 

kredi kartından ödeme talimatı verilmiş ve ilk katkı payı / ilk primlerin ödenmiş olması 

gerekmektedir. 

 

 Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası yenilemeleri kampanya kapsamı dışındadır. 



 Müşterilerin iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildirmeleri gerekmektedir. 

Yanlış verilen bilgiler sebebiyle ulaştırılamayan hediyelerden Anadolu Hayat Emeklilik 

A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 

 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. mükerrer veya kötü niyetli katılımları eleme hakkına 

sahiptir.  

 

 Kampanyaya Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. çalışanları katılamaz. 

 

 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazlar. 

 

 Anadolu Hayat Emeklilik, koşulları önceden haber vermeksizin değiştirme ve 

yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.  

 

 Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, işbu kullanım koşullarını okuduklarını, 

anladıklarını ve tamamen kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt ederler. 

 


