HSBC BANK A.Ş. HEDİYE KONUT EŞYA SİGORTASI KAMPANYA ŞARTLARI
Bu Kampanya, HSBC Bank A.Ş. (“HSBC”) ve AIG Sigorta A.Ş. (“AIG Sigorta”) işbirliği ile
sağlanmaktadır.
Kampanya kapsamında HSBC müşterilerinin onayına istinaden aktifleşecek hediye AIG Sigorta
Konut Eşya Sigortası, 2 (iki) ay boyunca 5.000 TL sigorta bedeli ile Yangın Teminatını kapsamakta
olup, HSBC müşterileri, sigorta poliçe koşulları dahilinde güvence altına alınacaktır.
Kampanya kapsamında HSBC tarafından müşterilere hediye edilen sigorta için Müşteriler
herhangi bir prim ödemesi yapmayacaktır.
Hediye Konut Eşya Sigortası, poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev
eşyalarını, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklere
karşı Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde güvence altına almaktadır.
Yangın teminatı, iç ve dış duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme
ile yapılmış tam kagir (çelik betonarme) olarak tanımlanan konut binası içinde sigortalıya ve
onunla birlikte oturan aile bireylerine ait ev eşyası ve kişisel eşyaların kapsamaktadır. Eşyaların
bulunduğu binanın yaşının 40 yaşın altında ve çelik-betonarme karkas yapı tarzında olması
gerekmektedir. Bu şartları taşımayan müşteriler HSBC’nin kampsanyasından yararlanamazlar.
Her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri, canlı
hayvanlar, nakit para, döviz, çek, kredi kartı ve benzeri kartlar, silah, pullar, hisse senetleri,
tahviller, kıymetli evrak,modeller, kalıplar, belgeler, el yazmaları, mıhlanmış kıymetli taşlar,
inciler ve benzerleri, çubuk ve külçe altın ve diğer kıymetli madenler eşya kapsamına girmez.
Eşya sigorta bedelinin saptanmasında, sigorta yaptırılan tarihte konutta yer alan tüm eşyaların
yeniden sağlanabilmesi için ödenecek bedel, genel şartlar kapsamında ve poliçede belirtilen
teminat limiti dahilinde ödenir.
Riziko adresi HSBC müşterisinin (Sigortalının) resmi olarak ispatladığı ve ikamet ettiği adrestir.
Kampanya kapsamında HSBC tarafından hediye edilen sigorta sertifikası AIG Sigorta A.Ş.’nin
999000010175196 numaralı master poliçesi kapsamında düzenlenmiştir.
Her bir Müşteri, bu kampanya dahilinde aynı anda sadece bir kez sigortalanabilir. Kampanya
kapsamında kampanya koşullarının sağlandığı ilk sigorta kaydı geçerli olacak olup, daha sonra,
tekrar kampanya koşullarının sağlanması durumunda sahip olunacak sertifika, aynı anda ikinci bir
sigorta imkanı sağlamayacaktır.
Hediye sigortanın geçerli olabilmesi için Müşterinin 18-65 yaş arasında olması ve verdiği özlük
bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. 18-65 yaş aralığı dışındaki katılımcılar, kayıt olsalar dahi
sigortadan yararlanamazlar.
HSBC, AIG Sigorta ürünleri hakkında sizinle her zaman iletişime geçebilecektir. Kampanya
katılımcılarının bilgileri AIG Sigorta A.Ş. hizmet sağlayıcıları, danışmanları ve grup şirketleri
dışında farklı bir 3. kişi ile paylaşılmayacaktır.
Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.
Sağlanan sigorta ürünleri ile ilgili sorularınız ve hasar talepleriniz için 444 1 244 numaralı
telefondan AIG Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

AIG SİGORTA KONUT EŞYA SİGORTASI SERTİFİKASI

Değerli Sigortalımız,
AIG Sigorta Konut Eşya Sigortası ile 2 ay boyunca 5.000 TL eşya bedeli limiti ve Yangın
Teminatı da dahil, sigorta poliçe koşulları ve genel şartlar kapsamında güvence altına
alındınız.

AIG Sigorta A.Ş.

Kampanya kapsamında HSBC tarafından hediye edilen sigorta sertifikası AIG
Sigorta A.Ş.’nin 999000010175196 numaralı master poliçesi kapsamında
düzenlenmiştir.
Sigortanız başvuru tarihinizden 1 gün sonra aktive olmaktadır ve 2 ay boyunca
koruma sunmaktadır.
Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır.
İş bu poliçe Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmiş olup Genel
Şartlar’a www.aig.com.tr den ulaşabilirsiniz.
HSBC ve AIG Sigorta, ileriki dönemlerde bu ürün ve diğer sigorta ürünleri hakkında
sizinle her zaman iletişime geçebilecektir. Kampanya katılımcılarının bilgileri AIG
Sigorta A.Ş. hizmet sağlayıcıları, danışmanları ve grup şirketleri dışında farklı bir 3.
kişi ile paylaşılmayacaktır.

