YASAL METİN
Bu kampanya ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından MPİ’nin 13.03.2019 tarih ve
24951361-255.01.02/E.2580 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenmektedir.
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından düzenlenen bu kampanyada; 18.03.2019 (saat:
08:00)– 17.05.2019 (saat: 23:59) tarihleri arasında, Türkiye genelindeki Allianz Yaşam ve Emeklilik

A.Ş.’ye ait www.allianzyarisma.com (ücretsiz) adresine giriş yaptıklarında açılan forma ad, soyad,
telefon, e-mail ve adres bilgilerini girenlere bir çekiliş hakkı verilecektir. Platformda yer alan sanal
bireysel emeklilik planları için emeklilik fonlarını seçerek sanal ortamda yatırım yapan ve pozitif getiri
sağlayan her müşteriye de sağladığı her %1 pozitif getiri için artı 1 çekiliş hakkı verilecektir. (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.) İkramiye olarak,
4 kişi 2.000,00 TL değerinde Setur Hediye Kart(1-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında geçerli 2.000 TL
değerinde tüm Setur ofis ve acentelerinden yapılacak yurt içi ve yurt dışı paket tur, yurt içi ve yurt dışı
otel rezervasyonu, gemi turları, yurt içi ve yurt dışı uçak bileti, yurt dışı eğitim ve vize hizmetleri ve Setur
Select kişiye özel seyahat danışmanlığı ürünlerimizin herhangi birinde kullanılmak üzere de geçerli olacak
Hediye Kart vermeyi ve kullandırmayı taahhüt ederiz. Hediye Kart ikramiyesi devredilemez ve nakde
çevrilemez.) kazanacaktır. Çekiliş 29.05.2019 tarihinde saat 10:00 ‘de Mucize Tanıtım ve Organizasyon
Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 sk. Rota Office No:3A D: 29 K.ÇEKMECE/İstanbul adresinde
yapılacaktır. Kazanan talihliler 31.05.2019 tarihli Birgün Gazetesi duyurulacaktır. 15.06.2019 tarihine
kadar başvurmayan asillerle, 30.06.2019 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim
edilmez. Katılımlarda Telefon no, Ad-Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş
hakkı verilmeyecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. 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. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik
veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır. 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. Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş
sayılacaktır.

