Hediye Huzurlu Yaşam Sigortası Kampanya Detayları

•

Bu kampanya, HSBC Bank A.Ş. (“HSBC”) ve AIG Sigorta A.Ş. (“AIG Sigorta”) işbirliği ile
sağlanmakta olup, xx.xx.2015 – xx.xx.2015 tarihleri arasında geçerlidir.

•

Kampanya kapsamında HSBC müşterilerinin onayına istinaden çağrı merkezi kanalından
aktifleşecek hediye AIG Sigorta Huzurlu Yaşam Güvence Planı, 2 (iki) ay boyunca 5.000 TL limitli
kaza sonucu Günlük Yaşam Aktivitelerinin Kaybı teminatı ile sigorta poliçe koşulları dahilinde,
tüm dünyada geçerli olacak şekilde güvence sunmaktadır. Bu teminat kapsamında bir kaza
sonrası; hareket etme, tuvalet ihtiyacı, kıyafetlerini giyebilme, yemek yeme, yıkanma gibi temel
ihtiyaçlardan üçünün bir başkasının yardımı olmadan yapılamaması durumunun doktor raporu
ile beyan edilmesi gerekmektedir.

•

Kampanya kapsamında HSBC tarafından müşterilere hediye edilen sigorta için Müşteriler
herhangi bir prim ödemesi yapmayacaktır.

•

Kampanya kapsamında HSBC tarafından hediye edilen sigortanın sertifikası AIG Sigorta A.Ş.’nin
9990000xxxxxxxx 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 ile 74 yaşları arasında olup, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı veya daimi ikametgahı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması
gerekmektedir. 18-74 yaş aralığı dışındaki katılımcılar, kayıt olsalar dahi HSBC’nin
kampanyasından 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.

Hediye Huzurlu Yaşam Sigortası Kampanya Sertifikası

Değerli Sigortalımız,
AIG Sigorta hediye Huzurlu Yaşam Güvence Planı ile 2 ay boyunca 5.000 TL limitli kaza sonucu
Günlük Yaşam Aktivitelerinin Kaybı teminatı ile sigorta poliçe koşulları dahilinde, tüm dünyada
geçerli olacak şekilde güvence altına alındınız.

AIG Sigorta A.Ş.

•
•
•
•
•

Kampanya kapsamında hediye edilen sigorta sertifikası AIG Sigorta A.Ş.’nin
9990000xxxxxxxx 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 Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmiş olup Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartları’na www.aig.com.tr ulaşabilirsiniz.
AIG Sigorta A.Ş. 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.

