
Kampanya Katılım Koşulları 

• Kampanya 1 Şubat – 31 Mart 2019 tarihleri arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

tarafından düzenlenmektedir. 

• Kampanyaya katılım ücretsizdir ve Türkiye ikametli T.C. vatandaşları için geçerlidir. 

• Kampanya tarihleri arasında, Çocuğum İçin Yatırım Sigortası veya Çocuğum İçin Eğitim 

Sigortası ürünlerinden herhangi birini satın alan müşteriler arasında yapılacak çekiliş 

sonucunda talihlilerin kampa katılımını beyan ettiği çocuk, 18 yaşından büyük bir yetişkinle 

birlikte Uzay Kampı Türkiye’ye katılma hakkı kazanır.  Kampa katılacak çocuğun, kampın 

düzenleneceği tarih itibarıyla 7 – 13 yaşları (her iki yaş da dahil) arasında olması gerekir.  

• Kampanya kapsamında Uzay Kampı Türkiye’ye katılım şu tarihlerde gerçekleşecektir: 

Aile/Çocuk Uzay Kampı Dönem Tarihi: 26-28 Temmuz 2019 

Kişi Sayısı: 30 çift (30 çocuğa eşlik edecek anne veya baba ile toplamda 60 kişi) 

 

Program, 26 Temmuz 2019 Cuma günü 17.00 -18.00 saatleri arasında yapılacak kayıt ile 

başlayıp 28 Temmuz 2019 Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek mezuniyet töreniyle 

bitecektir. 

• Kamp süresi 2 gece 3 gündür ve katılım tam pansiyon konaklama içerir. Kamp programı 

süresince sabah, öğle ve akşam öğünlerinde verilen yemekler, konaklama, 

simülatör/program aktiviteleri,  tişört, şapka ve eğitimde kullanılan malzemeler program 

ücretine dahildir. Bunun dışında kalan tüm şahsi masraflar talihlilere aittir.  

• Uzay Kampı Türkiye’ye katılacak kişiler kampa kendi ulaşım olanaklarıyla ulaşırlar. 

• Milli Piyango İdaresi yönetmeliği gereğince, kampanyalar sadece Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde geçerli olduğundan, K.K.T.C. tarifeleri kampanya kapsamına 

alınmamıştır. 

• Uzay Kampı Türkiye çekilişine katılmaya hak kazanabilmek için kampanya dahilindeki 

sigorta poliçelerine ait ilk prim ödemesinin 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılmış ve 

ödemenin iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, 

kampanya tarihleri arasında provizyon alınmış olması yeterlidir. 

• Kampanya ödülü olan Uzay Kampı Türkiye’ye katılım kazanan müşterilerimiz telefonla 

aranarak bilgilendirilecektir. 

• Kampanya döneminde birden fazla ürün alan müşteri sahip olduğu poliçe sayısı kadar 

çekiliş hakkı kazanır. Ancak bir kişi kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir. Bir kişi 

birden fazla kampanya ödülü kazanamaz.  

• Katılımcıların 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. sisteminde yer alan kimlik ve adres 

bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcı sorumluluğundadır. 

• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılım durumuna göre kamp tarihleri ve yaş grubu alt ve üst 

sınırları da dahil olmak üzere kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya değiştirme 

hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni koşullar Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 

duyurulacaktır.  

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

 
 



Bu kampanya ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. adına MPİ’nin 30/01/2019 tarih ve 24951361-
255.01.02/E.1179 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından düzenlenmiştir. 
  
01.02.2019, SAAT 00.01 – 31.03.2019, SAAT 23.59 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası veya Anadolu 

Hayat Emeklilik acentelerinden, Mesafeli satış ya da direkt satış ekibi aracılığıyla Çocuğum İçin Yatırım 

Sigortası veya Çocuğum İçin Eğitim Sigortası ürünü satın alan tüm bireysel müşterilere çekiliş hakkı 

verilecektir.  

Talihliler 10.05.2019 saat:14:30’da ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV 

SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ecza Sok. Pol Center K:0 KNo:4 DNo:1 Levent 

İstanbul (Estaboom Toplantı Salonu) adresinde noter huzurunda halka açık olarak çekilişle 

belirlenecektir. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 30 kişi 560,00 $ değerinde 26 Temmuz 

2019 -28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir/Türkiye'de gerçekleşecek olan Aile / Çocuk Uzay 

Kampı’na Katılım (Kamp, 1 kişi ebeveyn 1 kişi 7-13 yaş arası çocuk olmak üzere talihli ile birlikte çift 

kişiliktir. Kamp süresi 2 gece 3 gündür ve tam pansiyon konaklama dahildir. Konaklama dışındaki tüm 

şahsi harcamalar talihlilere aittir. Seyahat ikramiyesini talihliden başkası kullanamaz, nakde çevrilemez 

ve devredilemez.)ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler, 15.05.2019 tarihli Posta Gazetesi’nde ilan 

edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen 

gecikmelerden ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. sorumlu tutulamaz. 30.05.2019 tarihi mesai saati 

sonuna kadar başvurmayan asiller ile 14.06.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar başvurmayan yedeklere 

ikramiyeleri verilmez.  

İkramiyeden yararlanabilmek için kampanyaya katılan müşterilerin Çocuğum İçin Yatırım Sigortası 

ürününde sigorta ettiren ya da Çocuğum İçin Eğitim Sigortası ürününde sigortalı statüsünde olması 

gerekmektedir. Kampanya ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. bireysel müşterilerine yöneliktir. Çocuğum 

İçin Yatırım Sigortası veya Çocuğum İçin Eğitim Sigortası’nın aktif olması için ilk prim ödemesinin 30 

Nisan 2019 tarihine kadar yapılmış ve ilgili ödemenin iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Kredi kartı 

ile yapılan ödemelerde, kampanya tarihleri arasında provizyon alınmış olması yeterlidir. ANADOLU 

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. sisteminde yer alan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı 

katılımcı sorumluluğundadır. Kampanya bitiş tarihi itibarı ile, teknik inceleme sonucunda ANADOLU 

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.’den kanuni takibe konu müşteriler, çekilişe dahil edilmeyecektir. Kampanyaya 

katılım ücretsizdir ve Türkiye ikametli T.C. vatandaşları için geçerlidir. Katılımcının ikramiye kazanması 

durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. Bir 

kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanyaya ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. çalışanları, 

ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanları ve 18 

yaşından küçükler katılamaz, katılmış 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. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 258 88 50 nolu ESTABOOM 

Kampanya Danışma Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.  

 


