ALLIANZ AKILLI BES YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI
1. Bu yarışma “www.allianzyarisma.com” platformunda düzenlenecek 18/03/2019 – 17/05/2019
tarihleri arasında düzenlenecektir.
2. Yarışmanın düzenlenmesindeki amaç, katılacak kişilerin Allianz Yaşam Emeklilik ve Allianz
Hayat Emeklilik şirketlerinin emeklilik yatırım fonları arasından seçim yaparak sanal bireysel
emeklilik planları oluşturup, emeklilik yatırım fonları ve yatırım yaptıkları varlıklar hakkında
bilgi ve deneyimlerini paylaşırken aynı zamanda yapılacak çekiliş sonucunda hediye kazanma
şansı elde etmelerini sağlamaktır.
3. Çekilişe Katılma Şekil ve Şartları;
Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.’ye
ait www.allianzyarisma.com adresinden isim, soyisim,tc kimlik no, telefon ve e-mail bilgileri ile kayıt
olarak giriş yapanlara 1 çekiliş hakkı verilecektir. Platformda yer alan sanal bireysel emeklilik planları
için emeklilik fonlarını seçerek sanal ortamda yatırım yapan ve pozitif getiri sağlayan her müşteriye
sağladığı her %1 pozitif getiri için artı 1 çekiliş hakkı verilecektir.
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Tüm katılımlarda Telefon no, Ad-Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde
çekiliş hakkı verilmeyecektir.
Kampanya süresince en fazla 6 kez fon dağılım değişikliği yapılması mümkündür. Aynı gün
içerisinde sınırsız değişiklik yapılabilir ve bir gün içerisinde yapılan tüm değişiklikler toplam 1
hak sayılır. Fon pay adetlerinin değeri ve getirileri, fon dağılım değişikliği yapıldıktan bir (1) iş
günü sonrası için geçerli fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır.
Hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fon dağılım değişiklikleri takip eden ilk iş gününde 1
günlük valör süresinin işletilmesi sonrası gerçekleştir.
Kampanyaya kayıt yapıldıktan sonra, kampanya için oluşturulan sanal emeklilik planı
silinememektedir.
Kampanya tarihleri arasında poliçesini iptal eden müşterilerin çekiliş hakkı iptal edilecektir.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede
yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
Çekilişe, 18 yaşından küçükler ve Allianz Türkiye çalışanları 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.

4. Kampanya süresince en fazla 6 kez fon dağılım değişikliği yapılması mümkündür. Aynı gün
içerisinde sınırsız değişiklik yapılabilir ve bir gün içerisinde yapılan tüm değişiklikler toplam 1
hak sayılır. Fon pay adetlerinin değeri ve getirileri, fon dağılım değişikliği yapıldıktan bir (1) iş
günü sonrası için geçerli fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır.
5. Hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fon dağılım değişiklikleri takip eden ilk iş gününde 1
günlük valör süresinin işletilmesi sonrası gerçekleştir.
6. 3. maddede belirtilen bilgiler ile kampanyaya kayıt yapıldıktan sonra, yarışma için oluşturulan
sanal emeklilik planı silinememektedir.
7. Her türlü soru için uygulama içindeki iletişim bölümü kullanılabilir.
8. Yarışma sadece 18/03/2019 ile 17/05/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, bu
tarihler arasında elde edilen emeklilik planları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Emeklilik
planı getiri hesaplamasında 16/05/2019 tarihinde finansal piyasalar kapandıktan sonra (18:00
sonrası) hesaplanan ve 17/05/2019 tarihinde geçerli olan fon birim fiyatları dikkate alınacaktır.

Katılımcılar bu zaman aralığında istedikleri tarihte yarışmaya katılabilecek olup katıldıkları
tarihten yarışma sonuna kadar elde ettikleri getiriyle değerlendirileceklerdir.
Kazananlar ve hediye teslimleriyle ilgili koşullar ve bilgilendirmeler yarışma web sitesinin
anasayfasında açıklanacaktır.

